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                                             Tlačivo záväznej ponuky

S Ú Ť A Ž N Ý    N Á V R H

Vyhlásenie zámeru  na nájom nebytových priestorov
 v objekte ŠK Vrakuňa
 na Poľnohospodárskej ulici v Bratislave

Športový klub Vrakuňa ako nájomca športového areálu na základe zmluvy o nájme                                  č. 284/2017 zo dňa 28.12.2017 vyhlasuje súťaž dňa 17.03.2023 na podnájom časti  prenajatého objektu  pre účely:
bufetu  -  predaj jednoduchého jedla s občerstvením,
zriadenie exteriérového posedenia  - letnej terasy pred bufetom,
s celotýždňovou prevádzkou.

V rámci tejto  súťaže podávam(-e)  tento záväzný súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy                      s týmito podstatnými náležitosťami: 

                                                                         Čl. I 
                                                                 Predmet súťaže

Nájom časti objektu – stavby súpisné číslo 8257 na Poľnohospodárskej 2 v Bratislave, evidovaný na LV č. 5852, k. ú. Vrakuňa, mestská časť Bratislava-Vrakuňa:

nájomca bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady rekonštrukciu a kompletné vybavenie novozriadených priestorov predmetu nájmu - bufetu s občerstvením, interiérovým aj exteriérovým vybavením - letná terasa s prekrytím pergolou/markízou, vybudovaním nového sociálneho zariadenia – 2x WC so vstupom z exteriéru od tribúny, ktoré budú využívané návštevníkmi športového areálu a bufetu a to po vydaní príslušného stavebného povolenia, ktoré po ukončení doby nájmu zostanú vo vlastníctve mestskej časti ako súčasť stavby,
	realizácia rekonštrukcie vnútorných priestorov vrátane elektroinštalačných rozvodov s vložením podružného merača a realizácia rekonštrukcie a prístavby vstupu do konca augusta 2023,
	nájomca zabezpečí starostlivosť o čistotu a poriadok v predmete nájmu a v jeho bezprostrednom okolí,   
zabezpečenie prekládky súčasnej vstupnej brány do areálu ŠK vybudovaním nového samostatného vstupu cca 20 m2 do areálu ŠK a k predmetu nájmu  priamo od Dvojkrížnej ulice podľa vyznačenia v snímke z katastrálne mapy,
	podmienka na  legalizáciu existujúcej prístavby - miestnosť s označením 1.18 na pôdoryse,
	nájomca na vlastné náklady zabezpečí inštaláciu podružných meračov na energie (vodomer, elektromer, prípadne plynomer),
	budúci nájomca bude okrem výšky nájomného uhrádzať samostatne poplatky za služby spojené s užívaním priestorov – kúrenie, TÚV, studená voda, OLO, elektrina, atď).

Kritéria posudzovania súťažných návrhov:
     45 % - výška ponúknutého nájmu 
     45 % -  vizualizácia predmetu nájmu
     10 % - splnenie podmienky prevádzkovania gastronomických služieb najmenej 3 rokov.



Čl. II
Identifikačné údaje účastníka súťaže 

Názov:                 ….......................................................................................................................

zastúpený:           ….......................................................................................................................

adresa sídla:        ….......................................................................................................................

zapísaný v registri  …...................................................................................................................

IČO:                       …......................................

bankové spojenie: ….…......................................   číslo účtu:   ..…..............................................

číslo telefónu:        …...........................................  e-mail:        ….................................................
                                                                      


Čl. III
Návrh výšky ceny a účel nájmu

Výška nájomného za nebytové priestory – prevádzka bufetu:               

NEBYTOVÉ  PRIETORY  - výmera 86 m2:
Minimálna výška nájomného:                                             80,00 Eur/m2/rok               
Ponúkaná cena za nájom  nebytových priestorov: …................. Eur/m2/rok

slovom: …............................................................................................................Eur/m2/rok

Ročný nájom celkom za 86 m2: ................................. Eur

Účel nájmu: ................................................................................................................................
  
                      ................................................................................................................................




Exteriérové posedenie  - letná terasa:
Minimálna výška nájomného:                                             5,50 Eur/m2/rok               

Ponúkaná cena za nájom na umiestnenie terasy 
na priestranstve pred bufetom:                                    .............. Eur/m2/rok

slovom: …...................................................................................... Eur/m2/rok

Ročný nájom celkom za 50 m2: .................................................. Eur






      
Čl. IV
Ostatné ustanovenia

	Beriem na vedomie stanovené súťažné podmienky na prihlásenie do súťaže a kritéria hodnotenia súťažných návrhov.

Ako  účastník vyhlásenej  súťaže súhlasím so spracovaním  údajov  v  evidenčných  systémoch  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa.


	Ako súťažiaci prehlasujem(-e), že prihlásením do súťaže akceptujem(-e) stanovené zmluvné podmienky  v súlade so znením v rámci  vyhlásenej súťaže.


	Čestne prehlasujem(-e), že spĺňam(-e) podmienku oprávnenia podnikať v predmetnej oblasti - gastronómie v súlade s obchodným registrom alebo živnostenským registrom viac ako 3 roky pred podaním súťažného návrhu. 


	Čestne prehlasujeme, že nemáme žiadne dlhy voči mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie sme v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 


      V ….................................. dňa ...........................

                                                      


                                                                                                     ….....................................................
                                                                                                                  Podpis a pečiatka  
                                                                                                    uchádzača, resp. oprávnenej osoby 
                                                                                                                 konať za uchádzača

    


Povinné prílohy súťažnej ponuky:
Písomne referencie o doterajšej činnosti v gastronomickej činnosti viac ako 3 roky. 

Popis činnosti, ktorá bude vykonávaná v predmete nájmu.

Vizualizácia predmetu nájmu po vykonaní rekonštrukcie – bufetu a terasy.

