Bratislava, 23. októbra 2017
Agentúra správy majetku
Č.: ASM-1110-3/2017-OdSHM
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
v zmysle zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje
opakovanú ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

„P-19/2017 – Vojenský materiál - munícia“.
Predmetom ponuky je vojenská munícia:
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Vojenské číslo
materiálu

Referencia užívateľa

Množstvo
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Názov materiálu

Evidenčné
číslo
materiálu

Merná jednotka

BLOK Por.
č.
č.

Cena v €
Stanovená
Rok
výroby cena za blok
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1. Náboj náhradný

507/91

0414000020802

30 LP NR INERT

ks

8 080

1991

2. Náboj náhradný

508/91

0414000020802

30 LP NR INERT

ks

4 307

1991

3. Náboj náhradný

509/91

0414000020802

30 LP NR INERT

ks

7 107

1991

4. Náboj náhradný

510/91

0414000020802

30 LP NR INERT

ks

9 705

1991

5. Náboj náhradný

506/91

0414000020802

30 LP NR INERT

ks

3 636

1991

10

2 013,00

2. 1. ZAPAĽOVAČ KZ-88
002/91/10 0210002251503
KZ-88
ks 4 497 1991 17 168,00
ktorá je výrobkom obranného priemyslu a na ktorú sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z.
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom ponuky bude
odpredávaný v dvoch blokoch a jeho podrobnejší zoznam s miestom uloženia je uvedený v súťažných
podkladoch. Uchádzačom o odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku štátu môže byť právnická
osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR
akceptuje len žiadosti od záujemcov, ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom
materiálu a spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do
termínu 8. 11. 2017 písomne vyžiadať súťažné podklady k opakovanej ponuke „P-19/2017 Vojenský
materiál - munícia“ na adrese:
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Náležitosti žiadosti na vydanie súťažných podkladov k ponuke:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží
nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,

telefonické a faxové spojenie,
úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (rozhodujúci je
dátum výpisu a nie dátum overenia kópie).
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.3.2018 (spoločnosti, ktorým
platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
 fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno,
- presná adresa miesta podnikania, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické spojenie,
- úradne overenú kópiu oprávnenia na podnikanie nie staršiu ako 90 dní (rozhodujúci je dátum
na oprávnení a nie dátum overenia kópie).
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.3.2018 (osobám, ktorým platnosť
končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú súťažné podklady
k opakovanej ponuke uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
Obhliadky: 14. a 20.11. 2017 od 08,00 do 12,00 hod. Obhliadky sa uskutočnia iba na základe
písomnej, resp. e-mail. požiadavky predloženej najneskôr do 13.11.2017.
-




Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte do 24. novembra 2017 v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou
adresou záujemcu, heslom: „P-19/2017 – Vojenský materiál - munícia“ 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 do 24. novembra
2017 do 14.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: – obchodné meno záujemcu, adresu sídla
spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky, číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného
majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € za celý
blok a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním
stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8a ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z ponukového konania 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.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (Fax: 0960/317767, tel. č.: 0960/327525
Mgr. Čatlóšová, e-mail: catlosoval@mod.gov.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 tomto ponukovom konaní záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto
ponuky.
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