COLNY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Partlzánska cesta 17,975 90 Banská Bystrica

Organizacny útvar: Oddelenie hospodárske
Vase cfslo:

NaSe oíslo: 1270258/2015-5135
Vybavuje: Ing. Lubica Kostialová
Dátum:

07.08.2015

Coln? úrad Banská Bystrica na základe ust § 69 ods. 6 zákona c. 199/2004 Z. z. Colného zákona v platnom

znení, vydáva

Verejnú vyhlásku
o priamom predaji hnutel'nej veci inym spósobom
Termín na podanie písomnych ponúk: 31.08. 2015

i

Termín obhlladky: 20. 08. 2015 v case od 9:00 hod. do 10:00 hod. na pobocke Colného úradu Lufienec - casf
Opatová, Gemerská cesta 1, Lucenec.

Termín otvárania obálok: 02.09/ 2015 o 9:00 hod.

Organizátor predaja: Colnf úrad Banská Bystrica, Partizánska cesta 17,975 90 Banská Bystrlca
Predmet predaja:

Vozfdlo Mercedes-Benz E 290 TD, vfrobné cislo vozidla WDB2100171A089232, evidencné oíslo M TC
1150, rok vyraby 1996, aislo motora: OM602.982, palivo: nafta motorová, farba: modrá metaliza
Minimálna ponuka: 750,00 € vrátane dovoznych platieb

Opis predmetu predaja:

Vozidlo - Mercedes-Benz E 290 TD bolo v raku 2001 dovezené z Nemecka. V súcasnosti je predmet predaja
v správe majetku státu a nie je oznaceny znackou zhody, resp. nie je k nemu vydany certifikát v zmysle zákona
c. 264/1999 2b. o technictych poziadavkách na vyrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnenl niektorych
zákonovvznení neskorsích predpisov. Je minimálne 10 rokovneprevádzkované. Vznaleckom posudkuje uvedené,
ze vozidlo nie je mozné pouzivaf na beznú prevádzku, je vhodné len na náhradné diely.

Podmienky úcasti na priamom predaji:

1.
2.

~~

Priameho predaja sa moze zúcastnif fyzická osoba spósobüá na právne úkony a právnická osoba (cfalej len

«záujemca").

Záujemca o predmet priameho predaja je povinn^ doruólf (postou alebo osobne) Colnému úradu Banská
Bystrica, Partizánska cesta 17, 975 90 Banská Bystrica písomnú cenovú ponuku v uzavretej obálke
s oznacením flPriamy predaj - neotvárat'I" auvedenfm znafiky 1270258/2015^135_najnesk6r_do_
31.08. 2015. Písomné ponuky dorucenó po tomto termine nebudú predmetom vyhodnotenia.

™

Telefón: 048/4721455

Fax: 048/4111446

www.financnasprava.sk

3.

Písomná ponuka musí obsahovat1 íieto nálezitosti: adresát, meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby, meno,

priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IÓO fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo obchodné

meno, sídlo, IÓO právnickej osoby, závázná cenová ponuka, dátum a víastnorucny podpís záujemcu alebo

osoby oprávnenej konaf v mene záujemcu a telefonicky kontakt.

4.

V pripade, ze písomná ponuka nebude obsahovat1 tieto nálezitosti, nebude zaradená do priameho predaja.

5.

Organizátor priameho predaja nezodpovedá za vady predmetu priameho predaja.

6.

Organizátor predaja vykoná ciña 02. 09. 2015 o 09.00 hod, vbudove Colného úradu Banská Bvstrica.
Partizánska cesta 17. Banská Bystrlca vyhodnoteníe písomnych ponúk, ktoré mu budú v lehote do
31.08.2015 dorucené. Predmet priameho predaja bude predany záujemcovi s najvyssou ponúknutou
cenou, ktorí bude o tejto skutoénosti informovany a vyzvany na zaplatenie kúpnej ceny a podpísanie
kúpnej zmluvy.

7.

Záujemca s najvyssou ponukou je povinn^ ponúknutú cenu zaplatit1 v lehote urcenej organizátorom predaja.
V pripade, ze tak neurobi, organizátor predaja osloví záujemcu, ktory ponúkol v poradí druhú najvyssiu cenu.
V pripade, ze ani uchádzac, ktorého cenová ponuka bola druhá v poradí, kúpnu cenu neuhradí v lehote urcenej
colnym úradom, colny úrad osloví d'alsieho uchádzaca v poradí. Takto bude colny úrad pokracovat1, az kym
vyfierpá vsetky ponuky.

8.

Úhrada ceny za predmet priameho predaja musí byf v eurách.

9.

Ako doklad o kúpe bude medzi záujemcom a colntfm úradom ako predávajúcim spísaná Kúpna zmluva.

10. Vlastníctvo k tovaru nadobudne záujemca po zaplatení kúpnej ceny.

11. Vsúlade sel. 867a NARIADENIE KOMISIE (EHS) 6. 2454/93 z2. júla 1993 sa predaj uvedeného tovaru
povazuje za rbvnocenny s prepustením do colného rezimu vomy obeh.

12. Predmet priameho predaja sí záujemca, ktory splnil vyssie uvedené podmienky, m6z"e prevziat' po skoncení
vyhodnotenía písomnych ponúk, podpisaní kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny, v case od 800 hod. do 1400
hod. na pobocke Coíného úradu Lucenec - casf Opatová, Gemerská cesta 1, Lucenec.

13. Odvoz predaného predmetu priameho predaja si zabezpecí nadobúdatel1 na vlastné náklady a nebezpecenstvo.
14. Blizsie informácie budú poskytnuté na telefónnom císle 048/4721455.
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