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Tlačivo záväznej ponuky


Návrh na uzatvorenie 
zmluvy o prevode obchodného podielu


V rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostu mestskej časti    Bratislava-Staré Mesto z 23.04.2010 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I., spol. s r. o., Hlavné námestie 3,             811 01 Bratislava, IČO : 31 366 520, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6466/B podávam tento záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu s týmito podstatnými náležitosťami:


Čl. I
Predmet prevodu

100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti R.B.I., spol. s r. o., Hlavné námestie 3,        811 01 Bratislava, IČO : 31 366 520, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6466/B spoločníka  - mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO : 603 147. 



Čl. II
Kúpna cena obchodného podielu
a platobné podmienky 


	Ponúkaná cena za obchodný podiel  : .................................................,- EUR

Slovom............................................................................................ eur
	Kúpna cena obchodného podielu bude vyplatená jednorazovo pri podpise zmluvy o prevode obchodného podielu. 


Čl. III
Zmluvné strany

Predávajúci:

Názov : 		mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
Sídlo : 			Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava 
IČO:			603 147
Štatutárny orgán : 	Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti




Kupujúci:

Meno a priezvisko/Obchodné meno ..............................................................................................
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo ................................................................................................
Rodné číslo/IČO........................................ Číslo účtu...................................................................
Telefón........................................... Fax........................................ E-mail......................................

Čl. IV
Vyhlásenia Kupujúceho

Vyhlasujem, že:

	súhlasím so súťažnými podmienkami tak, ako boli uvedené v rozhodnutí starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto z 23.04.2010 o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže;


	súhlasím so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v evidenčných systémoch mestskej časti Bratislava – Staré Mesto;


	kupujem obchodný podiel berúc do úvahy stav v akom sa obchodná spoločnosť    R.B.I., spol. s r. o.(ďalej len “Spoločnosť“) ku dňu podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu  bude nachádzať, t.j. najmä:


	všetky záväzky, ktoré Spoločnosť bude evidovať voči spoločníkom, dodávateľom, nájomcom, zamestnancom, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňovým orgánom, ako aj akýmkoľvek iným orgánom či inštitúciám,  bankám ako aj iným subjektom poskytujúcim Spoločnosti finančné prostriedky;

ťarchy viaznuce na majetku Spoločnosti, t.j. najmä vecné bremená, záložné práva predkupné práva ako aj iné práva znižujúce hodnotu hnuteľných a/alebo nehnuteľných vecí;
	stav súdnych a správnych konaní, ktorých je Spoločnosť účastníkom;
	technický stav nehnuteľností, ktorých je Spoločnosť vlastníkom, vrátane možných skrytých a iných vád;


	súhlasím a zaväzujem sa, že v prípade, ak táto súťažná ponuka, bude vyhodnotená ako víťazná a  neuzavriem alebo odmietnem uzavrieť s vyhlasovateľom súťaže -    mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto zmluvu o prevode 100% obchodného podielu v obchodnej spoločnosti R.B.I., spol. s r. o., Hlavné námestie 3,  811 01 Bratislava, IČO : 31 366 520, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6466/B, zaplatím vyhlasovateľovi súťaže zmluvnú pokutu vo výške 1.000.000, - EUR, ktorá bude zložená ako zábezpeka na účte vyhlasovateľa. 


V .....................................

						.................................................................................
								meno, priezvisko a podpis

