Agentúra správy majetku
Č. p.: ASM-965-3/2017-OdSHM

Bratislava 11. septembra 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

P-16/2017-Všeobecný materiál
na prevod nasledovného prebytočného hnuteľného majetku štátu.
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HALA NAFUKOVACIA
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STROJ DREVOOBRÁBACÍ
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Miesto
uloženia
Krycie číslo
útvaru
8
6335 Prešov
6335 Prešov
6335 Prešov

Stanovená
cena v €

9
536,00
2962,00
24,00

Obhliadka:
Záujemcom bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste uloženia fyzickú obhliadku
odpredávaného majetku.
Fyzická obhliadka majetku sa uskutoční v dňa:


26. septembra 2017 v čase od 08,00 do 12,00 hod.

Miestom obhliadky je VÚ 6335 Prešov, Vranovská 68, 080 06 Prešov.
Účastníci obhliadky sú povinní, počas obhliadky riadiť sa pokynmi zástupcu vojenského útvaru.
O obhliadku môžu uchádzači požiadať telefonicky, resp. e-mailom najneskôr do 21. septembra 2017 na
tel. č.: 0960/327 523, 0960/317 654, e-mail: gabriel.gabris@mil.sk . Žiadosti o obhliadku cudzích štátnych
príslušníkov, je potrebné predložiť najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom obhliadky.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom:
„P-16/2017 – Všeobecný materiál“ 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 05. októbra 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
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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.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom
termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8a ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z ponuky 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.
Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 o 0900 hod.
Zasadnutie komisie bude neverejné.
Podmienky odpredaja:
Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba uchádzačom, ktorí splnili správcom
stanovené podmienky, predložili všetky platné požadované doklady a údaje a komisia ich cenovú ponuku
vyhodnotila ako najvyššiu cenovú ponuku.
Kritériom pri prevode je výška cenovej ponuky od uchádzača, ktorá musí byť minimálne vo výške
stanovenej ceny. Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka v súlade s ustanovením § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z., uzatvorenej medzi správcom
majetku štátu a víťazným uchádzačom. Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách a
vykonaná na základe faktúry pred prevzatím predmetu odpredaja. Odvoz, naloženie a manipuláciu
s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
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 ponuku zrušiť, prípadne zrušenú ponuku opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola
predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponuky.
Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky.
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