
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Revúca

Súťažné podmienky 
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej s odkazom na § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka na predaj osobného automobilu značky Lada Niva 
21214, typ 2121/40/U, ECV RA 489 AO, rok výroby 2008

Vyhlasovateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  
Odštepný závod Revúca 
Sídlo : Námestie slobody 2, 050 080 Revúca 
IČO : 36038351

Súťažiteľ: fyzické i právnické osoby

Predmet súťaže: predaj osobného automobilu Lada Niva21214

v

Špecifikácia predmetu súťaže:

Hnuteľný majetok: Lada Niva 21214

osobný automobil

Inventárne číslo: 2024668 

Motorové vozidlo EČV: RA 489 AO

Výrobca/typ: OAO „AVTOVAZ“ Yuzhnoe Shosse 36/LADA 4x4 2121/40/4

Druh vozidla: osobné M l G

Číslo karosérie: X TA 21214081896286

Číslo motora:21214

Rok výroby: 2008

Farba: zelená

Hľadiská pre posudzovanie súťažných návrhov :

>  minimálna východisková cena je 2 700,- € vrátane DPH
ŕ  ostatné podmienky súťaže

Predloženie návrhov

>  Návrhy je  potrebné doručiť do 30.11.2015 do 12 00 hod. do podateľne Lesy Slovenskej 
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 080 Revúca.
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> Na obálke musí byť označenie: presný názov súťaže „Obchodná verejná súťaž na predaj 
osobného automobilu /značka, typ, ECV, rok výroby/“

s označením N E O T V Á R A Ť !

> Do podkladov /popisná časť znaleckého posudku, technický preukaz, ....... / je  možné
nahliadnuť na Odštepnom závode Revúca so sídlom Námestie slobody 2 , Revúca, u Ing. 
Andreja Hochela, t.č. 0905 980 052, po osobnom dohovore, spojených s vonkajšou 
obhliadkou predmetu súťaže a možnosťou skúšobnej jazdy.

> Každý súťažiteľ môže predložiť len jednu ponuku.

ŕ  Súťažiteľ je povinný súčasne s ponukou zaslať identifikačný údaj:
•  právnická osoba - výpis z OR SR, nie starší ako 3 mesiace /originál alebo overenú 

fotokópiu/, čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v OP /viď príloha súťažných 
podmienok/ osoby (osôb), ktorá podpisuje predkladanú ponuku /v prípade, ak ponuku 
podpisuje splnomocnenec - originál plnej moci/, súhlas s použitím osobných údajov; 
v prípade, ak právnická osoba nie je  zapísaná v ORSR, tak zašle výpis z osobitného 
registra, v ktorom je  zapísaná, nie starší ako 3 mesiace /originál alebo overenú 
fotokópiu/,

•  fyzická osoba -  podnikateľ -  výpis zo ŽR SR, nie starší ako 3 mesiace /originál alebo 
overenú fotokópiu/, čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v OP /viď príloha súťažných 
podmienok/ osoby, ktorá podpisuje predkladanú ponuku /v  prípade, ak ponuku 
podpisuje splnomocnenec - originál plnej moci/, súhlas s použitím osobných údajov,

•  obec, mesto -  osvedčenie volebnej komisie, súhlas mestského, obecného 
zastupiteľstva k prevodu,

•  fyzická osoba -  čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v OP /viď príloha súťažných 
podmienok/, súhlas s použitím osobných údajov /v prípade manželov od obidvoch/, 
uvedie stav. Ak podá ponuku jeden z manželov, potrebné priložiť čestné vyhlásenie 
manžela (manželky) /viď príloha súťažných podmienok/.

ŕ- Výsledok verejnej obchodnej súťaže bude uchádzačom oznámený do 7. 12. 2015.

> Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, všetky 
predložené návrhy odmietnuť alebo súťaž zrušiť.

> Štátny podnik ako vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje podmienku ktorou je, že 
kúpna zmluva s víťazom OVS bude uzatvorená až po udelení súhlasu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

r  Víťaz OVS je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 30 dní od jej predloženia 
vyhlasovateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti je víťaz OVS povinný zaplatiť 
vyhlasovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ponúknutej kúpnej ceny v lehote 14 
dní od jej uplatnenia vyhlasovateľom. Podaním ponuky súťažiteľ akceptuje 
dojednanie zmluvnej pokuty pre prípad porušenia povinnosti uzatvoriť kúpnu 
zmluvu v stanovenej lehote.
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ŕ- V prípade, že kupujúci (víťaz OVS) neuhradí úplne kúpnu cenu v lehote splatnosti 
uvedenej v kúpnej zmluve, má predávajúci (vyhlasovateľ) právo od kúpnej zmluvy 
odstúpiť a súčasne má predávajúci (vyhlasovateľ) právo účtovať si jednorazovú  
zmluvnú pokutu vo výške 200, - €.

r- Zmluvné podmienky sú uvedené v kúpnej zmluve, ktorá je  prílohou súťažných 
podmienok.

•- 'Í/ V I

V Revúcej, dňa 20.11.2015

riaditeľ OZ
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