VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Bratislava
Krajná 27, PSČ 821 04 B r a t i s l a v a
tel. č.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web:

www.vhu.sk
Č.: VHÚ-297-24/2019

Bratislava

. septembra 2019

Slovenská republika - Vojenský historický ústav
Krajná 27
821 04 Bratislava
v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu:
Pozemná nákladná automobilová technika.
Predmetom ponuky je pozemná nákladná automobilová technika, ktorá je výrobkom
automobilového priemyslu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia príslušných zákonov a platných
predpisov. Hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom ponuky, bude odpredávaný v blokoch a jeho
podrobný zoznam s miestom uloženia je uvedený v Prílohe č. 1.
Obhliadka:
Záujemcom bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste uloženia
fyzickú obhliadku odpredávaného majetku.
Fyzická obhliadka odpredávaného majetku sa uskutoční:
• 08. októbra 2019 v čase od 09,00 do 12,00 h.
Miestom fyzickej obhliadky majetku je areál Vojenského historického múzea Piešťany, Orviská
cesta, 921 01 Piešťany.
Účastníci obhliadky sú počas fyzickej obhliadky odpredávaného majetku povinní riadiť sa
pokynmi zástupcu predávajúceho. O fyzickú obhliadka majetku môžu uchádzači požiadať
telefonicky, resp. e-mailom najneskôr do 2. októbra 2019 na tel. č.: 02/43630711, mob.: 0901 791
188, e-mail: jozef.kusala@vhu.sk.
Žiadosti o fyzickú obhliadku odpredávaného majetku cudzími štátnymi príslušníkmi
je potrebné predložiť najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom obhliadky.
V žiadosti uviesť: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu,
resp. cestovného pasu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
■ 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, kópiu výpisu z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa zverejneného
oznámenia, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € za celý blok, v prípade záujmu
o viaceré bloky pevnou sumou za jednotlivé bloky a podpis osoby, oprávnenej konať v mene
spoločnosti.
■ fyzické osoby - meno a priezvisko, dátum narodenia, presná adresa trvalého bydliska, e- mailová

adresa, tel. číslo, číslo účtu v tvare IBAN a pobočku banky, výpis zo živnostenského oprávnenia,
špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou
sumou v € za celý blok, v prípade záujmu o viaceré bloky pevnou sumou za jednotlivé bloky.
Predmet ponuky sa bude odpredávať po blokoch. Záujemca musí predložiť cenovú ponuku
minimálne na jeden blok, alebo ľubovoľný počet blokov - jedna súhrnná cena vždy za každý blok
samostatne. V blokoch uvedené množstvá techniky sú nemenné. Ostatné náležitosti cenovej ponuky
je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.
Vojenský historický ústav ako správca majetku štátu v zmysle § 8a ods. 4 písm. a) zákona
NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinný vylúčiť
z ponuky 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.
Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 4. novembra 2019
o 10,00 h. Zasadnutie komisie bude neverejné.
Podmienky odpredaja:
Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba uchádzačovi
(uchádzačom), ktorí splnil (splnili) správcom stanovené podmienky, predložil všetky platné
požadované doklady a údaje a komisia jeho cenovú ponuku vyhodnotila ako najvyššiu cenovú
ponuku.
Kritériom pri prevode 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. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanovením § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v 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 odpredaja. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci
na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava (tel. č.: 02/43630711 Ing. J. Kusala, mob.: 0901 791 188, e-mail: jozef.kusala@vhu.sk a 033/7913803, mob.: 0904 743199
– rtn. M. Čanaky, e-mail: marek.canaky@vhu.sk).
Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a www.vhu.sk.
Vojenský historický ústav si vyhradzuje právo ponuku zrušiť, prípadne zrušenú ponuku
opakovať. Vojenský historický ústav je oprávnený cenovú ponuku záujemcu akceptovať
iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponuky. Účasťou v tejto
ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky.

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
riaditeľ
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Blok č. 2
Názov bloku: PRÍVES NÁKLAD 04 PODVALNÍK P50 24V
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Cena celkom za blok: 2502,79 €
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Blok č. 3
Názov bloku: AUT ŠPEC N3G VYSLOBODZ T-815 8x8
AV-15
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Cena celkom za blok: 5956,82 €
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Cena celkom za blok: 1019,05 €
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