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Mestská časť Bratislava - Devín

v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž


o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok:


1.  Prenajímateľ/vyhlasovateľ
     Mestská časť Bratislava - Devín
     Kremeľská 39
     841 10 Bratislava
     zastúpená: Ing. Ľubicou Kolkovou, starostkou
     IČO: 00603422

2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže
     Nájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte súp.  č.  817   (Kremeľská ul. č. 36 –
     objekt MŠ), postavenom na pozemku parc. č. 35/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 809 m2, 
        zapísané na LV č. 1 pre k. ú. Devín: 
	nebytové priestory  A  o výmere  85,60 m2

nebytové priestory  B  o výmere  20,80 m2
nebytové priestory  C  o výmere  77,40 m2
nebytové priestory  D  o výmere  98,20 m2 (podkrovie).

3.  Obhliadka nebytových priestorov
     Prístup k nebytovým priestorom za účelom obhliadky je možné dohodnúť:
     Meno : 	  Ing. Eduard Maťašovký
     Telefón:          02/60202516
     E – mail :        matasovsky@devin.sk

4.  Doba nájmu 
     Nájom bude uzatvorený na dobu  10 rokov od uzavretia zmluvy o nájme nebytových priestorov.

5.  Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť 
     Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
     nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka 

6.  Účel nájmu 
     Účelom nájmu bude občianska vybavenosť (administratíva, služby, obchod, verejná správa,                       
     školstvo, kultúra ai.)

7.   Podmienky účasti v súťaži
Súťažiaci prijíma záväzok vykonať do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy  stavebné úpravy 
             nebytových priestorov v rozsahu určenom vyhlasovateľom. Budúci prenajímateľ po ukončení 
             stavebných úprav započíta do nájomného vynaložené investície do zhodnotenia nebytových 
             priestorov, a to:
       -   v prípade  nebytových priestorov A do výšky   4 057,40 EUR
       -   v prípade nebytových priestorov  B do výšky   2 959,41  EUR
       -   v prípade nebytových priestorov  C do výšky  19 417,46  EUR 
              -   v prípade nebytových priestorov  D do výšky   27 121,64 EUR.  
              V uvedených sumách nie sú započítané náklady na  rozvody NN, vody, ústredného 
               vykurovania, ktoré  vykoná budúci nájomca na vlastné náklady.
	Súťažiaci prijíma záväzok vykonať každú stavebnú úpravu  špecifikovanú vo výkaze výmer až 

        po predchádzajúcom písomnom súhlase zodpovedného zamestnanca budúceho prenajímateľa.
	Súťažiaci prijíma podmienku, že nie   je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
	Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe zmeny právnych predpisov alebo zmeny všeobecne záväzného nariadenia schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava Devín, ktoré stanoví  sadzby nájomného za užívanie nehnuteľností a na každoročné prehodnotenie výšky nájomného v závislosti od výšky inflačného koeficientu. 
	Na jednotlivé nebytové priestory (A, B, C, D) sa musí podať súťažný návrh samostatne.
	Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.


8.   Obsah súťažného návrhu 
Presné označenie súťažiaceho
	Označenie nebytových priestorov 
	Návrh výšky nájomného za predmet nájmu 
Presne špecifikovaný účel nájmu 
	Doklad o preukázaní solventnosti na realizáciu stavebných úprav nebytových priestorov   
       (bankové krytie, záruky)
	Doklad o oprávnení podnikať, t. j. pri právnických osobách výpis z  obchodného registra, pri   

        fyzických osobách – podnikateľoch výpis zo živnostenského registra, pričom predmet činnosti     
        musí dostatočne pokrývať zabezpečenie budúceho účelu nájmu. Uvedené doklady musia byť   
        v origináli, príp. overenej fotokópii a nesmú byť  staršie ako jeden mesiac
	Originál alebo fotokópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov 
	Súhlas s podmienkami súťaže 
	Podpis zodpovednej osoby, pečiatka a dátum. 


9.  Minimálna výška nájomného 
     Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za predmet nájmu, ktorá nesmie byť      
     nižšia ako   výška nájomného stanovená VZN č. 3/2008 o určovaní   nájomného za prenájom  
     nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti  Bratislava – Devín,  ktorá je 
     v závislosti od účelu nájmu nasledovná: 

obchodné priestory, priestory pre banky, príp. poisťovne
  90 EUR/1m2/1rok
priestory pre služby (napr. čistiareň, manikúra)
  17 EUR/1m2/1rok
reštauračné priestory
  50 EUR/1m2/1rok
kancelárske priestory
  35 EUR/1m2/1rok
skladové priestory
  25 EUR/1m2/1rok

     V uvedených minimálnych cenách za nájom nie sú zahrnuté platby za služby spojené   s užívaním 
     nebytových priestorov. Platby za služby budú budúcemu nájomcovi účtované osobitne. 
    
10.  Spôsob podávania súťažných návrhov
       Súťažiaci sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením obchodného
        mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo fyzickej osoby zapísanej 
        v živnostenskom registri s viditeľným označením „Obchodná verejná súťaž – MŠ - NP č. A ... 
        (podľa označenia nebytových priestorov)  –  NEOTVÁRAŤ!“. Súťažiaci sú  povinní pred podaním 
        záväzného súťažného návrhu na každý nebytový priestor zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov
        vyhlasovateľovi vo výške 10 EUR, a to v hotovosti, v pokladni  Miestneho úradu mestskej časti
        Bratislava - Devín. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia. 

11.  Lehota na podávanie súťažných návrhov
       Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v lehote do 10.11.2010 do 15,00 hod. Pri záväzných  
       súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia v podateľni Miestneho úradu       
       mestskej časti Bratislava - Devín. Záväzné súťažné návrhy nemôžu súťažiaci po podaní nijako 
       meniť, dopĺňať a upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť  návrhy, ktoré boli predložené po termíne 
       určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným 
       podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

12.  Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov
	ponúknutá výška nájomného  - váha kritéria 50% 
	účel prenájmu – váha kritéria 50%.


13.  Záväzok na úhradu nákladov
       Vyhlasovateľ neuhrádza súťažiacim náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 
       súťaži. Súťažiaci si v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

14.  Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
        Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr dňa 15.11.2010 na úradnej tabuli Mestskej časti
        Bratislava - Devín a na internetovej stránke www.devin.sk. Súťažiaci, ktorý podal víťazný návrh 
        bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od  zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva  
        o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená do 90 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov 
        obchodnej verejnej súťaže. Ostatní súťažiaci, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti        
        upovedomení písomne.

15.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
         15.1  zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
       15.2   v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska  vyhlásených požiadaviek vyradiť  
                 súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže
       15.3.  odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu 
         súťažného návrhu.


V Bratislave 19.10.2010




Ing. Ľubica Kolková, v. r.
starostka




