Agentúra správy majetku
Č. p.: ASM-784-3/2017-OdSHM

Bratislava 10. júla 2017

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
vyhlasuje ponuku s využitím elektronickej aukcie na prevod nasledovného prebytočného hnuteľného
majetku štátu:
Por.
č.

Názov materiálu

Vojenské číslo
materiálu

Evidenčné
číslo

Merná jednotka

Množstvo

Rok výroby
(nadobudnutia)

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
AUT NÁKL N2 VALNÍK AVIA A-30 N
AUT NÁKL N2 VALNÍK AVIA A-31
AUT NÁKL N2G VALNÍK N P-V3S NAV
AUT ŠTÁBNY P-V3S SA
PRÍVES NÁKLAD 03 SKRIŇOVÝ A3 S

3
0103002810009
0103002820004
0103003020009
0103004510000
0103005630003

4
320-78-06
362-72-99
050-24-67
210-23-39
331-10-06

5
ks
ks
ks
ks
ks

6
1
1
1
1
1

7
1982
1986
1955
1971
1983

Miesto
uloženia
Krycie číslo
útvaru
8
1043 Nemecká
1043 Nemecká
1043 Nemecká
1043 Nemecká
1043 Nemecká

Stanovená
cena v €

9
356,00
352,00
366,00
472,00
84,00

Obhliadka:
Záujemcom bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste uloženia fyzickú obhliadku
odpredávaného majetku.
Fyzická obhliadka majetku sa uskutoční dňa : 25. júla 2017 v čase od 08,00 do 12,00 hod.
Miestom obhliadky je VÚ 1043 Nemecká, Nemecká č. 1023, 976 97 Nemecká.
O obhliadku môžu uchádzači požiadať telefonicky, resp. e-mailom najneskôr do 19. júla 2017 na tel. č.:
0960/327 523, 0960/317 654, e-mail: gabriel.gabris@mil.sk .
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom:
„P - 11/2017 Automobilová technika“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo
obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou podateľne
č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava
v termíne najneskôr do 2. augusta 2017 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu
doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 právnické osoby - obchodné meno ( názov) spoločnosti, presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová
adresa, IČO, telefonické a faxové spojenie, údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu
v tvare IBAN, kópiu výpisu z obchodného registra resp. živnostenského oprávnenia, špecifikáciu
majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € (v prípade
záujmu o viaceré položky pevnou sumou za jednotlivé položky) a podpis osoby, oprávnenej konať
v mene spoločnosti.
 fyzické osoby – meno a priezvisko, dátum narodenia, presná adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa,
tel. číslo, číslo účtu v tvare IBAN a pobočku banky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného
oznámenia, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € (v prípade záujmu o viaceré položky
pevnou sumou za jednotlivé položky) a podpis záujemcu.
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Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom
termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola
vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na
Ministerstvo obrany SR a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň stanovenú cenu, budú na nimi zadané
e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických
nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom
účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný
jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
V prehliadači je nutné mať zapnuté cookies. Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, nájdete
na http://proebiz.com/podpora . Základné informácie o elektronických aukciách v prostredí proe.biz a test
Vášho webového prehliadača nájdete na http://mosr.proe.biz .

Je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači
povolené vyskakovacie okná, javascript a nutné mať zapnuté cookies. Návod, ako cookies vo webovom
prehliadači povoliť, nájdete na http://proebiz.com/podpora . Základné informácie o elektronických
aukciách v prostredí proe.biz a test Vášho webového prehliadača nájdete na http://mosr.proe.biz .
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (Fax: 0960/317767, tel. č.: 0960/327523
Ing. Gábriš, e-mail: gabriel.gabris@mil.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).
Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk .
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú
elektronickú aukciu opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola
predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení elektronickej aukcie.
Účasťou v tejto elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto
elektronickej aukcie.
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