
Verejná obchodná súťaž na predaj prebytočného majetku obce

Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 90065 Záhorská Ves, IČO: 00305219 v zmysle zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásad hospodárenia s majetkom obce Záhorská Ves vyhlasuje

Verejnú obchodnú súťaž na predaj prebytočného majetku obce

(ďalej len súťaž)

1. Predmet súťaže:

a. Traktor kolesový pol'nohospodársky Zetor Proxima Plus 9541
Rok výroby: 2008

Evidenčné číslo: MA 785 AC

Platnosť STK, EK: 03.11.2019

b. Výbava sériová: trojbodový záves TBZ

Minimálna predajná cena je 8000,00 € s DPH.

2. lehota na predkladanie súťažných návrhov

Súťaž začína dňom zverejnenia na webovej stránke obce Záhorská Ves. lehota na
predkladanie súťažných návrhov končí 08.11.2019 o 12.00 hod.

Súťažné návrhy doručené po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

3. Požadované náležitosti súťažných návrhov

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje predkladatel'a súťažného návrhu v rozsahu titul, meno, priezvisko

(názov firmy), adresa trvalého pobytu, dátum narodenia (IČO, DiČ, IČ DPH), telefonické
spojenie

b) identifikáciu predmetu súťaže a ponúknutú kúpnu cenu za predmet súťaže ako celok

c) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §13 ods.1 písmeno aj zákona č. 18/2018
Z.Z. o ochrane osobných údajov

Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, doručený v zalepenej obálke

označenej menom a adresou uchádzača. Obálka musí byť zretel'ne označená: "Súťaž Zetor
9541- neotvárať!".

Súťažné návrhy neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti budú zo súťaže vylúčené.



Súťažný návrh možno doručiť osobne, poštou na adresu: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184,

90065 Záhorská Ves. V prípade doručenia poštou je podľa bodu 2 rozhodujúci dátum

doručenia, nie dátum podania.

Účastník súťaže môže odvolať svoj návrh len písomnou formou v lehote podľa bodu 2.

Všetky súťažné návrhy sa po tejto lehote považujú za záväzné.

4. Vyhodnotenie súťažných návrhov

Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov je ponúkaná cena. Ktorá nesmie byť nižšia, ako je

cena stanovená znaleckým posudkom. Pri rovnosti cien je rozhodujúce poradie doručenia

návrhov. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční do 7 dní od ukončenia lehoty na

predkladanie súťažných návrhov za účasti členov komisie, ktorú schválilo Obecné

zastupiteľstvo. O výsledku súťaže budú účastníci súťaže upovedomení písomne. Účastník

súťaže, ktorý predloží návrh s najvyššou cenou bude zároveň vyzvaný na uzavretie kúpnej

zmluvy a úhradu kúpnej ceny.

5. Obhliadka predmetu súťaže

Obhliadku je možné vykonať v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcej

dohode na tel. čísle 0948 550 050.

Obec Záhorská Ves si vyhradzuje právo odmietnuť všetky súťažné návrhy, prípadne súťaž
zrušiť.

Účastníci súťaže nemajú nárok na uhradenie akýchkol'vek nákladov spojených s účasťou
v súťaži.

Zverejnené: 23.10.2019
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