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Prejavenie záujmu o prenájom pnestorov JÁMA na účeLy gastroprevádzky

Na základe vyhlásenej verejnej súťaže o prenájom gastroprevádzkv:

Novostavba budovy servisného objektu, súp.č. ‚nachádzajúca sa v areáli Vol‘nočasového priestoru JÁMA v k. ú. Nové Mesto vo
v‘lučnom vlasimctve Mestskej časti Bratislava Nové Mesto s výnimkou: - skladového priestoru na odpad a náradie a - techrickej
miestnosti (d‘alej ‘texte ako „budova, resp. predmet nájmu“),,

Pposielame nasledovnú ponuku:

Zriadenie a prevádzkovarie gastroprevádzky, tj. najmä: reštaurácia, kaviareň, cukráreň, pizzeria, bagetéria.

Máme záujem o prevádzku zariadenú v štýle wine and tapas, kde by sme ponúkali bohaté raňajkové menu, celodenné menu, tiež a la
card ‚ všelko zamerané hiavne na chutné a zdravé jedlá, rózne druhy šalátov, domáce pečivo, bio nátierky, raw dezerty, s posedenírn
pri dobrej káve alebo pohári kvalitného vína.

Momentálne prevádzkujeme (cez mé majetkovo a osobnostne prepojené spoločnosti) v blízkosti ‚.Jamy.. bufety na zimnom štadióne,
kúpalisku Tehelné pole, v minulosti aj kaviarne v Ružinove a preto máme záujem aj o túto ponúkanú prevádzku, ktorá by bola na
nedávno založenú spoločnosf na účely prevádzkovariia gastroprevádzok.

Náj oinné:

Minimálna výška nájonmého: 24.200,- € I ročne za predmet nájmu (a viac, a to podl‘a najvyššieho návrhu zo strany navrhovatel‘ov): -

PONUKA nájomného: 2500 Eur/mesiac, čo je 30.000,-Eur ročne.

P rítohy:
a) čestné prehláseriie o neexistujúcich závazkoch voči vyhlasovatel‘ovi, Hlavnému mestu SR Bratislave, Sociálnej poisťovni,
zdravotným poisťovniam a Daňovému úradu v mieste sídla, resp. mieste podnikania;
b) čestné prehlásenie o finančnej spoľahlivosti a platobnej schopnosti:
c) čestné prehlásenie o tom, že voči navrhovatel‘ovi nic je vedené konkurzné, reštrukturalizačné resp. vyrovnacie konaiiie:
d) návrh prípadn‘ch d‘alších podmienok (benefitov) zo strany navrhovatel‘ov nad rámec podmienok nájmu (ostatného obsahu
zamýšl‘anej Nájoiimej zmluvy).
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Beata Markovicová ‚ Tomáš Kršák, konateba spotočnosti
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Čestné prehlásenie o neeXistujúcich záväzkoch

Spoločnosť Marks and Marcs, S.ľ.O. so sídlom na Hviezdoslavovom nám.7, Bratislava 811 02.

IČO: 51645751, DIČ: 2120735606,

timto čestne prehlasuje. že nemá žiadne záväzk voči nasledovným inštitúciam:

- vyhlasovateľovi obchodnej verejnej sút‘aže,

- Hlavnému mestu SR Bratislave.

- Sociálnej poiSt‘ovni,
- zdravotuým poisťovniain

- Daňovému úradu v rnieste sídla, resp. mieste podnikania;

V Bratislave, 28.3.2019

ĺ

Ing. Beáta Markovičová, konateľ
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Čestné prehlásenie o finančnej spoľahlivosti a platobnej schopnosti

Spoločnost‘ Marks and Marcs. STO, So sídlom na Hviezdoslavovom nánt7, Bratislava 811 02.

IČO: 51645751, DIČ: 2120735606, týmto čestne prehlasuje,

Že je finančne spoľahlivá a schopná platit‘ Svoje ZáVäzky.

V Bratislavc, 28.32019

Jňg. Beáta Markovičová, konatel‘
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Čestné prehlásenie

o tom, že voči navrhovatel‘ovi nie je vedené konkurzné, reštrukturalizačné resp. vyrovnacie
konanie

Spoločnosf Marks and Marcs, S.L0, So sidlom na Hviezdoslavovom nám.7, Bratislava 811 02,
IČO: 51645751, DIČ: 2120735606, týmto čestne prehlasuje,

Že voči spoločnosti nie je vedené žiadne konkurzná, reštrukturalizačné, resp. vyrovnacie konanie.

V Bratislave, 28.3.20 19

IngeBeáta Markovičová, konateľ
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Návrh prípadných d‘alších podmienok (benefitov) zo strany navrhovatel‘ov nad rámec podmienok nájmu
(ostatného obsahu zamýšl‘anej Náj omnej Zmluvy)

Spoločnosf Marks and Marcs, S.r.O, so sídlom na HvieZdoslavovom nám.7, Bratislava 811 02,
IČO: 51645751, DIČ: 2120735606 prípadné d‘alšie podmienky abenefity,je spolupráca s mestkou časfou a
Magistráom na róznych vol‘nočasových a športových podujatiach formou poskytnutia priestorov na
občerstvenie, prípadne sponzoringom malého občerstvenia, umiestnenim reklamy na tieto podujatia a pod.
V prípade návrhov na spolprácu a podporu mestskej časti sme pripravení sa dohodnút‘.

V Bratislave, 28.3.20 19

ľ
IngBcáta Markovičová, konatel‘
ľ


