Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Záhradnícke a rekreačné služby, so sídlom Švermova 45,974 01 Banská Bystrica, IČO: 00183075
ako správca majetku mesta Banská Bystrica, oznamuje

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE
na neupotrebiteľný majetok

Predmet ponukového konania: Nákladný automobil MULTICAR M25 č.2
Evidenčné číslo vozidla BB872BV
Všeobecná cena stanovená znalcom: 548,50 € s DPH
Stav predmetu ponukového konania: Stav vozidla vyplýva zo Znaleckého posudku č 1/2018 zo
dňa 29.03.2018, vyhotoveného znalcom Dipl. Ing. Igor Harach, Starohorská 43, Banská Bystrica.
Vozidlo je nepojazdné a nefunkčné. Znalec konštatuje vysoký stupeň nekompletnosti,
v minulosti dopravné zariadenie slúžilo ako zdroj náhradných dielov. Vozidlo je poškodené
poveternostnými vplyvmi, technický stav je výrazne horší ako by zodpovedalo dobe prevádzky
a počtu najazdených kilometrov. Je po prognózovanej dobe životnosti. Rok výroby 1996. Vozidlo
je dočasne vyradené z evidencie.
A) Podmienky účasti v osobitnom ponukovom konaní:
1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem účasť v osobitnom ponukovom konaní,
ktorého predpokladom je prevod ponúkaného majetku do jeho vlastníctva, je povinná mať v
čase podania ponuky vysporiadané všetky záväzky voči mestu Banská Bystrica po lehote
splatnosti. V opačnom prípade sa ponuka podaná fyzickou alebo právnickou osobou nebude
akceptovať.
2. Fyzická alebo právnická osoba (ďalej aj „záujemca“), ktorá má záujem o účasť v osobitnom
ponukovom konaní, ktorého predpokladom je prevod ponúkaného majetku do jeho vlastníctva,
je povinná k predloženej ponuke predložiť čestné vyhlásenie, že v čase podania ponuky nemá
žiadne záväzky voči mestu Banská Bystrica po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku
záväzku a stručné odôvodnenie záväzku. Zároveň v čestnom vyhlásení uvedie, že v čase
podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči metu Banská Bystrica po lehote splatnosti, ktorých
je ako fyzická alebo právnická osoba konateľom alebo spoločníkom.
3. V prípade uvedenia nepravdivých, alebo neúplných údajov uvedených v čestnom vyhlásení,
nebude záujemcom predložená ponuka akceptovaná.
B) Podmienky pre predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie:
1. Záujemca o predmet ponukového konania predloží spoločne s čestným vyhlásení podľa
podmienok účasti v osobitnom ponukovom konaní ponuku, ktorá musí obsahovať:
a.
b.
c.
d.

Presné identifikačné údaje záujemcu
Kontaktné údaje na záujemcu (telefónne číslo, e-mail, a pod.)
Označenie predmetu ponukového konania
Cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia, ako je všeobecná cena stanovená znalcom
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2. Záujemca predloženie ponuky doručí na adresu Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova
45, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením textu „PREDAJ ■ Nákladný
automobil MULTICAR M25 č. 2“ v termíne do 24.07.2018 do 13,00 hod. Obálka musí byť
označená identifikačnými údajmi záujemcu, ktorý ponuku predkladá. Ponuky, ktoré budú
doručené po takto uvedenom termíne, nebudú v osobitnom ponukovom konaní posudzované,
pričom záujemcom tieto nebudú vrátené.
C) Otváranie ponúk a kritéria pre ich hodnotenie
1. Otváranie obálok s predloženými ponukami vykoná trojčlenná komisia určená riaditeľom
Záhradníckych a rekreačných služieb.
2. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.07.2018 v čase o 10:00 hod. v priestoroch ekonomického
oddelenia Záhradníckych a rekreačných služieb, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica.
3. Na otváraní ponúk je povolená účasť záujemcov, ktorí predložili ponuku.
4. Ponuky komisia otvorí v poradí, v akom boli doručené, pričom po ich otvorení prečíta meno
(prípadne obchodné meno) predkladateľa - záujemcu a ponúknutú cenu za predmet
ponukového konania.
5. Vyhodnotenie podmienok účasti komisia vykoná na neverejnom zasadnutí.
6. O vyhodnotení ponúk, ako aj podmienok účasti v osobitnom ponukovom konaní vyhotoví
komisia zápis.
7. Kritériom pre hodnotenie ponúk je splnenie podmienok účasti v osobitnom ponukovom konaní
a ponúknutá cena.
8. Najúspešnejšou ponukou je ponuka záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti v osobitnom
ponukovom konaní a ním ponúknutá cena je najvyššia vo vzťahu k ostatným ponukám.
D) Ostatné informácie súvisiace s osobitným ponukovým konaním
1. Predmet osobitného ponukového konania sa nachádza v areáli Záhradníckych a rekreačných
služieb, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
2. Ohliadku predmetu ponukového konania môže záujemca o účasť v ponukovom konaní
uskutočniť po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou - p. Andrej Dubovický
(+421 907 816 242), a to do 23.07.2018.
3. Záujemca s ktorým bude uzatvorená príslušná zmluva o prevode vlastníctva predmetu
ponukového konania, bude znášať na vlastné náklady prevzatie predmetu ponukového
konania, ako aj prípadné náklady spojené s evidenčnými úkonmi.

PhDr. Ivan Šabo
Riaditeľ organizá
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