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                                             Tlačivo záväznej ponuky 

 

S Ú Ť A Ž N Ý    N Á V R H 

 

     V rámci vyhlásenej súťaže formou obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľom, ktorým je 

mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica na nájom stavieb a pozemkov zo  dňa 28.2.2023  

podávam  tento záväzný súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s týmito podstatnými 

náležitosťami:  

 

                                                                         Čl. I  

                                                                 Predmet súťaže 

 

Nájom stavieb a pozemkov ich rekonštrukcia – rozšírenie a úprava formou prístavby a 

nadstavby za účelom vybudovania nových priestorov pre ZŠ a MŠ s kompletnou potrebnou 

infraštruktúrou vrátane  exteriérových ihrísk, športovísk a voľnočasových plôch potrebných 

pre prevádzkovanie ZŠ a MŠ.   

 

  

Čl. II 

Identifikačné údaje účastníka súťaže  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                                                                       

 

Čl. III 

Účel nájmu  

 

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

   

                      ................................................................................................................................ 
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Počet tried MŠ (min.4 triedy):                                     tried 

 

Predpokladaná výška investície:      EUR 

 

Dĺžka nájmu ( max.40 rokov):         rokov 

 

Cena nájmu (min.1€/rok):       EUR/rok 

 

 

       

Čl. IV 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov: 

V súlade so znením podmienok obchodnej verejnej súťaže bod 10.  

 

2. Ako  účastník vyhlásenej  súťaže súhlasím so spracovaním  údajov  v  evidenčných  systémoch  

mestskej  časti  Bratislava-Záhorská Bystrica. 

 

3. Ako súťažiaci prehlasujem(-e), že prihlásením do súťaže akceptujem(-e) stanovené zmluvné 

podmienky  v súlade s vyhlásenou súťažou. 

 

4. Týmto prehlasujem ako iná fyzická osoba, že v deň podania súťažného návrhu som dovršil(-a) 

18 rokov. 

 

5. Týmto prehlasujem(-e), že spĺňam(-e) podmienky oprávnenia zúčastniť sa súťaže  v súlade so 

znením súťažných podmienok.  

 

6. Týmto čestne prehlasujem(-e), že nemám(-e) záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, 

mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, 

ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je 

vedené žiadne exekučné konanie. 

 

7. Beriem na vedomie, že v prípade vyhodnotenia tohto súťažného návrhu ako víťazného uhradím 

v stanovenej lehote 1000,- Eur  ako finančnú zábezpeku, ktorá bude v prípade uzatvorenia 

zmluvného vzťahu vrátená. 

 

  

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

 

                                                       

 

                                                                                                     …..................................................... 

                                                                                                                  Podpis a pečiatka   

                                                                                                    uchádzača, resp. oprávnenej osoby  

                                                                                                                 konať za uchádzača 

 
    Povinné prílohy súťažnej ponuky: 

1. Písomne referencie o doterajšej činnosti.  

2. Popis činnosti, ktorá bude vykonávaná v predmete nájmu. 

3. Spracovaná štúdia a harmonogram výstavby.    


