Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Tlačivo záväznej ponuky
SÚŤAŽNÝ

NÁVRH

V rámci vyhlásenej súťaže formou priameho nájmu vyhlasovateľom mestskou časťou
Bratislava-Vrakuňa na nájom nebytových priestorov zo dňa 22.3.2019 podávam tento
záväzný súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami:

Čl. I
Predmet súťaže
na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ulici, súpisné číslo 13506
v Bratislave, postavené na pozemku parc. č. 1150/4, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti o výmere 45,50 m2 na dobu neurčitú,
-

obchodné účely, minimálne nájomné vo výške 39,83 Eur/m2/rok,
kancelárske účely, minimálne nájomné vo výške 66,38 Eur/m2/rok.

Pri prenajatí priestorov na obchodné alebo kancelárske účely, alebo kombinovaná
forma, bude nájomné za časť nebytových priestorov - pomocné (WC, príručný sklad,
vstupná chodba) stanovené vo výške 26,55 Eur/m2/rok.

Čl. II
Identifikačné údaje vyhlasovateľa
Uchádzač (vybrať a doplniť vyhovujúci):
I.
Obchodné meno: …..........................................................................................
zastúpené:
…...........................................................................................
adresa sídla:
…...........................................................................................
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ….........................................
oddiel: …..........., vložka č. …............................
IČO: …...............
Bankové spojenie: ….….................................... číslo účtu: ..…..............................................
číslo telefónu:
…......................................... e-mail:
…................................................
(platí pre právnickú osobu)

II.
Meno a priezvisko, rodné priezvisko: ….....................................................................................
dátum narodenia:
…...........................................
rodné číslo:
…...........................................
adresa trvalého pobytu: …...........................................................................................................
číslo živnostenského oprávnenia: ….....................................................
číslo telefónu: …..........................................
bankové spojenie: …..................................... číslo účtu: ..........................................................
E-mail: …......................................................
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)

III.
Meno a priezvisko ….................................................. rodený (á)
….............................................
nar.
…..............................
rodné číslo:
…..............................
trvalý pobyt:
…................................................... PSČ: ….............
rodinný stav:
…...............................
štátny občan:
...................................
bank. spojenie
…............................ č. účtu ....................................................................
tel.: ...................................................... e-mail: ...................................................................
(platí pre fyzickú osobu)

Čl. III
Návrh výšky nájmu
Ponúkaná cena za nájom predmetu nájmu: ….................................... Eur/m2
slovom: …................................................................................................. Eur/m2

Čl. IV
Ostatné ustanovenia
1. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
- uchádzač o nájom musí ponúknuť v súťažnom návrhu minimálnu cenu nájomného
v zmysle čl. I,
- zmluva o nájme sa uzatvorí s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za nájom
nebytových priestorov a prehlási akceptáciu stanovených zmluvných podmienok

v súlade s vyhlásenou súťažou.

2.

Ako účastník (fyzická osoba) vyhlásenej súťaže súhlasím so spracovaním osobných
údajov v evidenčných systémoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v neskorších predpisov.

3.

Ako súťažiaci prehlasujem, že prihlásením do súťaže akceptujem stanovené zmluvné
podmienky v súlade s prijatým uznesením a vyhlásenou súťažou.

V Bratislave …..................................

..................................................
...
Názov spoločnosti
Titul - Meno - Priezvisko
(pečiatka)

