Č. j.: 05-OV/0396/2018
Dňa: 15.02.2018
Počet listov: 5
Prílohy: Vec
PONUKA NA ODPREDAJ PREBYTOČNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU
ŠTÁTU FORMOU VÝBEROVÉHO KONANIA
PREDMET VÝBEROVÉHO KONANIA :
1. Osobné motorové vozidlo NISSAN X-TRAIL
Kategória :
M1G
EČV :
ZV 108CP
Rok výroby :
2013
Zdvihový objem valcov motora : 1 995 cm3
Maximálny výkon motora :
110 kW
Predpísané palivo :
nafta motorová
Prevádzková hmotnos :
1 811 kg
Celková hmotnos :
2 170 kg
Počet držiteľov vozidla :
1
Farba vozidla :
zelená tmavá
Počet najazdených kilometrov :
226 957 km
Výbava vozidla – sada doplnkov: predný navijak, fólia na karosérii, ažné
zariadenie, svetelná rampa
Minimálna kúpna cena (znalecký posudok) :
5 863,20 € s DPH
2. Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP
Kategória :
N1
EČV :
ZV 289CH
Rok výroby :
2011
Zdvihový objem valcov motora : 2 179 cm3
Maximálny výkon motora :
85 kW
Predpísané palivo :
nafta motorová
Prevádzková hmotnos :
2 120 kg
Celková hmotnos :
3 150 kg
Počet držiteľov vozidla :
1
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Farba vozidla :
čierna metalíza
Počet najazdených kilometrov :
129 737 km
Výbava vozidla – sada doplnkov: ažné zariadenie
Minimálna kúpna cena (znalecký posudok) :
4 615,20 € s DPH
3. Nákladné motorové vozidlo TOYOTA LAND CRUISER 76
Kategória :
N1G
EČV :
ZV 614BC
Rok výroby :
2008
Zdvihový objem valcov motora : 4 164 cm3
Maximálny výkon motora :
85 kW
Predpísané palivo :
nafta motorová
Prevádzková hmotnos :
2 180 kg
Celková hmotnos :
3 200 kg
Počet držiteľov vozidla :
1
Farba vozidla :
zelená
Počet najazdených kilometrov :
230 290 km
Výbava vozidla – sada doplnkov: čalúnenie – koženka, predný navijak, zadný
navijak, predný ochranný rám ARB, strešný
nosič ARB, prídavné bočné a zadné osvetlenie,
svetelná rampa, prídavné predné svetlomety
Minimálna kúpna cena (znalecký posudok) :
16 230,00 € s DPH
2. Nákladné motorové vozidlo MAHINDRA PICK UP
Kategória :
N1
EČV :
SL 602BB
Rok výroby :
2011
Zdvihový objem valcov motora : 2 179 cm3
Maximálny výkon motora :
85 kW
Predpísané palivo :
nafta motorová
Prevádzková hmotnos :
2 120 kg
Celková hmotnos :
3 150 kg
Počet držiteľov vozidla :
1
Farba vozidla :
zelená metalíza
Počet najazdených kilometrov :
121 000 km
Minimálna kúpna cena (znalecký posudok) :
4 802,40 € s DPH
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PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA / TERMÍNY/ :
1. Zverejnenie ponuky – podľa rozdeľovníka do 28.02.2018.
2. Obhliadka hnuteľného majetku v termíne od 28.02. do 06.03.2018 v čase od 800
do 15 00 hod v pracovných dňoch, obhliadku oznámi a dohodnú termín na:
NISSAN X-TRAIL ZV 108CP tlf. č. 0904 964 873
MAHINDRA ZV 289CH tlf. č. 0904 956 639
TOYOTA LAND CRUISER 76 ZV 614BC tlf. č. 0903 297 529
MAHINDRA SL 602BB tlf. č. 0915962192
3. Písomné ponuky treba doruči v zalepených obálkach : do 09.03.2018, tak aby do
1000 hod boli zaevidované v podateľni GR VLM SR na adrese:
Vojenské lesy a majetky SR š.p.
Lesnícka 23
962 63 Pliešovce
na ponuky doručené po termíne sa neprihliada a budú vrátené.
4. V ponuke sa uvádza poradové číslo a názov predmetu výberového konania a
kúpna cena za tento predmet výberového konania, najnižšia kúpna cena je podľa
znaleckého posudku.
5. Povinné označenie obálky : meno a adresa odosielateľa/ záujemcu/ , obchodné
meno a adresa príjemcu, výrazné označenie na obálke : „ NEOTVÁRA –
VÝBEROVÉ KONANIE“.
6. Vyhodnotenie : do 15.03.2018 komisiou na GR VLM SR.
7. Ví azom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za príslušný hnuteľný
majetok.
- ak ví az od ponuky odstúpi príslušný hnuteľný majetok môže by ponúknutý
druhému najlepšiemu v poradí.
- v prípade cenovej rovnosti ví azných ponúk bude záujemcom s rovnakými
cenovými ponukami predložená nová ponuka, na ktorú budú písomne vyzvaní
osobitne.
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8. Záujemca v tomto výberovom konaní sa svojím prihlásením do výberového
konania zaväzuje, pre prípad, že bude vybratý ako ví az, do 3 dní od doručenia
oznámenia o výsledku výberového konania zloži zábezpeku na kúpnu cenu vo
výške 30 % z ponúknutej ceny, a to v prospech účtu vyhlasovateľa výberového
konania VLM SR, š.p. – IBAN: SK3181800000007000563534. Nezloženie
požadovanej zábezpeky v určenej lehote je dôvodom na zrušenie výberového
konania alebo na oslovenie ďalšieho uchádzača v poradí (podľa výšky ponúk).
Zábezpeka vybratého záujemcu (t.j. ví aza výberového konania), sa po podpise
kúpnej zmluvy zaráta (započíta) na splatenie časti kúpnej ceny. Ak vyzvaný (ví azný)
záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu po udelení súhlasu MO SR na uzatvorenie
zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu v lehote troch dní po tom, čo bude
vyhlasovateľom vyzvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo vyhlasovateľ odstúpi od
už podpísanej kúpnej zmluvy, pretože kupujúci (ako ví azný záujemca) v dohodnutej
lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
9. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo neprija ani jednu z ponúk.
10. Oznámenie a informovanie o výsledku : písomne do 10 dní od vyhodnotenia
sú aže
- výsledok z výberového konania (zápisnica) sa zasiela ako príloha na udelenie
súhlasu predaja majetku štátu na MO SR.
11. Prevod majetku sa riadi podľa ust. § 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Informácie:
- výberové konanie : Ing. M. Halaj tel. 045/5306120, mobil: 0904/ 964 873

Ing. Ján J U R I C A
generálny riaditeľ
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Rozdeľovník : registratúra GR VLM SR
www stránka VLM SR
regionálny týždenník – Podtatranské noviny
MY Zvolensko podpolianske noviny
GR VLM SR - (inf. tabuľa)
o.z. VLM SR Malacky - (inf. tabuľa)
o.z. VLM SR Kežmarok - (inf. tabuľa)
o.z. VLM SR Kamenica nad Cirochou – (inf.tabuľa)
Správa lesov Vidov Vrch - (inf. tabuľa )
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