Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok fakultná nemocnica
ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Č.: ÚVN-66-33/2018

V Ružomberku 20. septembra 2018
Počet listov: 3
Počet príloh: 1/2

Slovenská republika - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
vyhlasuje
v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
ponuku na predaj prebytočného, iného ako vymedzeného, hnuteľného majetku štátu.
Predmetom ponuky zmäkčovacia stanica a vzduchový kompresor. Hnuteľný majetok štátu,
ktorý je predmetom ponuky, sa predáva po blokoch a jeho podrobný zoznam je uvedený v
Prílohe č. 1 tejto ponuky.
Obhliadka:
Záujemcom bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste uloženia
fyzickú obhliadku predávaného majetku. O vykonanie obhliadky môžu uchádzači požiadať
telefonicky na tel. č.: 0915 987 786 alebo e-mailom na hubaj@uvn.sk najneskôr však do 3.
októbra 2018 do 10.00 hod.. Fyzickú obhliadku majetku je možné vykonať len po dohovore a
počas pracovných dní a to v čase od 09.00 hod. do 12.00. hod..
Miestom obhliadky je areál Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN (ďalej
len „ÚVN“), ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
Účastníci obhliadky sú počas obhliadky povinní riadiť sa pokynmi zástupcu
predávajúceho.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Predmet ponuky sa predáva po blokoch. Záujemca predkladá cenovú ponuku za každý
blok samostatne. Množstvá uvedené v blokoch sú nemenné.
Cenovú ponuku na daný blok záujemca predloží v termíne do 3. októbra 2018 do 10.00
hod. v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom
„PREBYTOČNÝ HMŠ ÚVN – ZSaVK“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE –
NEOTVÁRAŤ“:
- poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján
HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok
- osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján
HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do
14.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
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Náležitosti ponuky:
a. fyzické osoby - meno a priezvisko, dátum narodenia, presná adresa trvalého bydliska, emailová adresa, tel. číslo, číslo účtu v tvare IBAN a pobočku banky, špecifikáciu majetku
podľa zverejnenej ponuky, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách za
celý blok, v prípade záujmu o viaceré bloky pevnou sumou za jednotlivé bloky.
b. 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, špecifikáciu majetku podľa zverejnenej
ponuky, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách za celý blok, v
prípade záujmu o viaceré bloky pevnou sumou za jednotlivé bloky, pečiatka a podpis
osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia cena za blok, vyjadrená v eurách s rozpísaním
ponúknutej ceny za blok vyjadrenú číslom a slovom.
Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude
akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným
podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek
organizátora v ním stanovenom termíne.
ÚVN ako vyhlasovateľ si vyhradzuje ponuku na predaj prebytočného, iného ako
vymedzeného, hnuteľného majetku štátu:
a) zrušiť,
b) zrušiť, pokiaľ sa podstatne zmenili podmienky, za ktorých bola vyhlásená,
c) odmietnuť všetky predložené ponuky,
d) odmietnuť a odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka záujemcu nedosahuje stanovenú cenu,
e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku ponukového konania,
f) právo vybrať z ponúk, ktoré splnili všetky požadované podmienky.
g) v prípade potreby môže správca vyhlásenie ponuky na predaj opakovať.
Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 3. októbra 2018 o
10,00 hod. Zasadnutie komisie bude neverejné. Zápisnica z vyhodnotenia predložených
cenových ponúk bude zverejnená na www.mosr.sk a www.uvn.sk .
Podmienky odpredaja:
Predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba s uchádzačom, ktorý
splnil správcom stanovené podmienky, predložil všetky platné požadované doklady a údaje a
komisia ich cenovú ponuku vyhodnotila ako cenovú ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
Kritériom pri predaji 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 a v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v
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znení neskorších predpisov, 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 ponuky. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom
predaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Odber predmetu kúpnej zmluvy v mieste plnenia je kupujúci povinný vykonať
vlastnými silami, prostriedkami a na vlastné náklady a to v dohodnutom termíne, najskôr
dňom uhradenia faktúry v pracovných dňoch a v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.. Termín
odberu predmetu zmluvy v mieste plnenia je kupujúci povinný prerokovať s Ing. Ján HUBA,
0915 987 786, e-mail: hubaj@uvn.sk najmenej tri pracovné dní pred odberom. Kupujúci
potvrdí prevzatie predmetu zmluvy podpisom preberacieho zápisu.
Ďalšie informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese Ústredná vojenská
nemocnica SNP Ružomberok – FN, ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, Ing.
Ján HUBA, 0915 987 786, e-mail: hubaj@uvn.sk.
Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a www.uvn.sk .
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Príloha č. 1 k č.: ÚVN-66-33/2018
ZOZNAM PREBYTOČNÉHO, INÉHO AKO VYMEDZENÉHO,
HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
Blok č.1
Názov majetku:
Množstvo:
Evidenčné číslo materiálu:
Výrobné číslo:
Rok výroby:

Zmäkčovacia stanica MODEL 100
1 ks
30000000169
00515398
1997

Miesto uloženia:

ÚVN SNP Ružomberok – FN, ul. gen. Miloša Vesela 21,
034 26 Ružomberok

Cena celkom za blok:

959,47 €

Stav techniky a materiálu:
Technika a materiál bol použitý, je v rôznom stupni opotrebovania a bude odpredaný v
stave, v akom sa nachádza, bez opráv, revízií a doplňovania z prostriedkov ÚVN.
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Blok č.2
Názov majetku:
Množstvo:
Evidenčné číslo materiálu:
Výrobné číslo:
Rok výroby:

Vzduchový kompresor BK 14 200F
1 ks
30000000168
9096447277
1997

Miesto uloženia:

ÚVN SNP Ružomberok – FN, ul. gen. Miloša Vesela 21,
034 26 Ružomberok

Cena celkom za blok:

670,37 €

Stav techniky a materiálu:
Technika a materiál bol použitý, je v rôznom stupni opotrebovania a bude odpredaný v
stave, v akom sa nachádza, bez opráv, revízií a doplňovania z prostriedkov ÚVN.
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