Vyhlasovateľ
1. g a r a n t o v a n á a. s.,
so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 400 434
zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I. v Odd.: Sa, vložke č.:
893/B (ďalej len „vyhlasovateľ“)
za nižšie uvedených podmienok
vyhlasuje týmto
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
(skrátene ako “obchodná verejná súťaž“),
ktorej:
I. predmetom požadovaného záväzku zo strany navrhovateľa, na ktorom vyhlasovateľ trvá, je odplatné
nadobudnutie súboru všetkých nasledovných aktív (en bloc - spoločne):
- obchodný podiel spoločnosti M.M.B.M., spol. s r.o. so sídlom: Námestie 1.mája 14, Bratislava 811 06, IČO: 35 694
947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č:. 11403/B (ďalej len M.M.B.M.,
spol. s r.o.), ktorý predstavuje podľa pomeru vkladu vyhlasovateľa k základnému imaniu 100%.
Podmienkou prevodu obchodného podielu je vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti M.M.B.M., spol.
s r.o.. V prípade, že táto podmienka nebude splnená, odmietne vyhlasovateľ všetky ponuky.
- súboru dvadsiatichpiatich pohľadávok vyhlasovateľa voči spoločnosti M.M.B.M., spol. s r.o. v celkovej nominálnej
hodnote vo výške: 124 670 993,21 Sk.
II. kúpna cena: bezpodmienečne formulovaný záväzok navrhovateľa na zaplatenie ponúknutej kúpnej ceny za predmet
zmluvy, ktorá bude poukázaná zo strany navrhovateľa, pokiaľ možno v čo najkratšom čase a v celej výške, na bankový
účet vyhlasovateľa č.: 1200007359/8320 vedený v J&T banke, a.s., pobočka zahraničnej banky.
III. zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: náležité zohľadnenie
zákonodarcom stanovených podmienok, formy a obsahu návrhu pri prevode obchodného podielu a pri postúpení
pohľadávky podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti M.M.B.M.,
spol. s r.o..
IV. navrhovateľom môže byť fyzická osoba, právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická
osoba so sídlom v zahraničí. Právnická osoba spolu s návrhom zmluvy predloží v stanovenej súťažnej lehote aj originál,
resp. jeho úradne osvedčenú kópiu, aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného obdobného registra nie starší ako tri
mesiace.
Informácie o predmete záväzku poskytne navrhovateľovi vo svojich úradných hodinách odborný poradca predaja PP
CONSULT,a.s.. so sídlom: Nitrianska 3, 821 08 Bratislava.
Vyhlasovateľ stanovil lehotu na podávanie návrhov najneskôr do 3.10.2008. Spôsob podávania návrhov určil
vyhlasovateľ tak, že písomný návrh podpísaný navrhovateľom sa povinne podáva v štyroch vyhotoveniach osobne na
adrese odborného poradcu predaja PP CONSULT, a.s.. so sídlom: Nitrianska 3, 821 08 Bratislava. Na návrhy podané
oneskorene alebo v rozpore s týmito súťažnými podmienkami sa neprihliada.
Vyhlasovateľ určil lehotu na oznámenie vybraného návrhu do 17.10.2008.
Navrhovatelia berú na vedomie a zaslaním návrhu vyjadrujú svoj súhlas s tým, že:
1. nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži,
2. predložený návrh nemožno meniť alebo dopĺňať po uplynutí stanovenej lehoty určenej v týchto podmienkach
súťaže pre predkladanie návrhov,
3. informácia o vybratom záujemcovi bude všetkým záujemcom oznámená poštou.
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo:
1. vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje – t.j. uzatvoriť zmluvu s predmetom požadovaného záväzku na strane
navrhovateľa výlučne s jedným úspešným navrhovateľom, pričom rozhodujúcimi kritériami pre výber
najvhodnejšieho návrhu sú predovšetkým:
a. najvyššia ponúkaná kúpna cena,
b. platobné podmienky,
2. uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť,
3. odmietnuť všetky predložené návrhy.
Táto obchodná súťaž je vyhlásená v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení, na obchodnú verejnú súťaž sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
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V prípade, ak bude navrhovateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vyhlasovateľ určuje
v súlade:
1. s ustanovením § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ako rozhodné zmluvné
právo slovenské právo a
2. s ustanovením § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v sporných veciach
príslušnosť slovenských súdov.
V Bratislave, dňa 18.9.2008.

