Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Z.: 6153/2009

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž č. 01/2012/OSM
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení
na predaj hnuteľného majetku - osobného motorového vozidla,
ktorého je výlučným vlastníkom a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľného majetku
Spis č. 1141-2012-R-OSM
Z: 7855/2012

I. Vyhlasovateľ
Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30 232 295
Kontaktné miesto: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Marek Plavec, vedúci oddelenia autodopravy UMB, tel. 0908 966 949.
Registrácia: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (ďalej len UMB).
Legislatíva: Na nakladanie s majetkom UMB sa vzťahuje zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcii v znení neskorších predpisov. V súlade s § 5 zákona č.
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií môže predať nepotrebnú
hnuteľnú vec na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Najvyššia kúpna cena v obchodnej verejnej súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena.
Primeranou cenou sa pri prevode hnuteľných vecí považuje všeobecná hodnota majetku
určená podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov – znalecký posudok.

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaže) je predaj hnuteľného majetku UMB
v zmysle platných právnych predpisov a výsledkom je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode
vlastníctva.
UMB BB ponúka na predaj hnuteľný majetok:
osobné motorového vozidlo Škoda Oktávia 1,6
1

ŠPZ BB-346AY
Počet najazdených km 431 982
Rok výroby 2001
Zdvihový objem valcov 1595 cm3
Maximálny výkon motora/otáčky 74 kW/5600ot/min.
Celková hmotnosť 1790 kg
Počet držiteľov vozidla 1
Farba vozidla modrá metalíza
Platnosť osvedčenia o evidencii vozidla do 06.07.2013
Platnosť emisnej kontroly do 06.07.2013

III. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.umb.sk.
Podmienkou zaradenia súťažného návrhu (ďalej len návrhu) do vyhodnotenia je
predloženie návrhu na odkúpenie motorového vozidla vrátane pohonných hmôt v jeho
nádrži.
Požadovaná minimálna ponúknutá cena u návrhov je cena stanovená znaleckým
posudkom a táto nesmie byť nižšia ako 1 533,00 €.
Ponuka musí obsahovať aj súhlas s odkúpením pohonných hmôt, ktoré sú v nádrži
motorového vozidla a sú súčasťou predaja, a to 55,0 l pohonných hmôt v hodnote
83,85 €.
Vyhodnotenie bude mať písomnú formu, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jeho
obsahu.
Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky a výsledky písomne oznámi všetkým
navrhovateľom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,
b) súťaž zrušiť,
c) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,
e) odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu pred
alebo v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším
navrhovateľom.
Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky auta, ktoré je zaparkované v garáži
na Tajovského 10 v Banskej Bystrici a nahliadnuť do znaleckého posudku v termíne
od 22.05.2012 do 25.05.2012 v čase od 10,00 do 11,00 hod. po predchádzajúcom
odsúhlasení termínu so zamestnancom UMB p. Marekom Plavcom, tel. 0908 966 949.
Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

IV. Obsah návrhu
1.
2.
4.

Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Súťažný návrh musí obsahovať záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny
auta v hodnote € a súhlas s odkúpením pohonných hmôt v nádrži motorového vozidla.
Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia
predkladania návrhov. Predkladateľ je viazaný svojím návrhom až do výberu
najvhodnejšieho návrhu.
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V. Časový harmonogram súťaže
1.
2.

Vyhlásenie súťaže:
Obhliadka motorového vozidla:

3.
4.
5.
6.
7.

Termín na predkladanie návrhov:
Vyhlásenie výsledkov súťaže:
Oznámenie výsledkov predkladateľom návrhov:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy:
Odovzdanie motorového vozidla kupujúcemu:

21.05.2012
od 22.05.2012 do 25.05.2012
v rozmedzí 10,00 až 11,00 hod.
po predchádzajúcom odsúhlasení termínu

31.05.2012 do 11,00 hod.
do 05.06.2012
do 07.06.2012
do 12.06.2012
po podpise Kúpnej zmluvy

VI. Podanie ponuky
1.

2.

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom
„Odkúpenie motorového vozidla“ a s označením „Neotvárať!“ do podateľne
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na adresu: Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, najneskôr do 31.05.2012 do
11.00 hod. (rozhodujúca je prijímacia pečiatka podateľne vyhlasovateľa).
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju
úplnú adresu.
Predložený návrh nie je možné odvolať.
VII. Vyhodnotenie

1.
2.

Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená
niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum
a hodina doručenia ponuky.
VIII. Podmienky predaja

1.
2.

3.

Kúpna zmluva bude uzavretá do 12.06.2012.
Vybraný navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu za motorové vozidlo najneskôr v deň
uzatvorenia zmluvy (§ 5 citovaného zákona č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov), pričom za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bude
dohodnutá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade nedodržania stanovených termínov zo strany navrhovateľa bude motorové
vozidlo ponúknuté na odkúpenie ďalším záujemcom v poradí určenom pri
vyhodnotení predložených ponúk.
IX. Odovzdanie motorového vozidla

1.

Motorové vozidlo bude odovzdané po podpise zmluvy kupujúcemu na základe
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže: www.umb.sk
Dátum zverejnenia: 21.05.2012
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
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