
Obec Záhorská Ves, ul.Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves

podľa $ 9a odst.1 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje
ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU

A VÝZVUNA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 300,- EUR .

Predmet predaja:
Hnuteľná vec „Plynový horák GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F —2 1-0 vminimálnej hodnote:
300,-EUR.

Podmienkya lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:

1.Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do:

03.07.2020 do 12,00hod.

Súťažné návrhypo tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

2. Cenové ponuky doručia záujemcovia do podateľne Obce Záhorská Ves, ul.Hlavná 29,
Záhorská Ves alebo poštou na adresu: Obec Záhorská Ves, ul.Hlavná 29, 900 65 Záhorská
Ves.

Ponuka musí byť zaevidovaná v podateľni Obce Záhorská Ves, Hlavná29, Záhorská Ves do:

03.07.2020 do 12,00 hod.

3. Cenová ponuka musí byť predložená písomne vslovenskom jazyku, v platobnej mene
EURO, v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom:

„ PRIAMY PREDAJ „PLYNOVÝ HORÁK“ — NEOTVÁRAŤ!“

4. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu:

Fyzická osoba — meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
ké spojenie , prípadne e-mailovú adresu,

- Právnická osoba - osoba alebo osoby oprávnené na podpisovanie zmluvy, telefonické
spojenie, prípadne e-mailovú adresu, IČO,DIČ, IČ DPH

b) označenie predmetu prevodu — podľa údajov ponuky o ktorú má záujemca záujem,
€) výška cenovej ponuky,
9) vyhlásenie — súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa $13 ods.1 písm. a)
Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.



5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé, resp. všetky predložené ponuky na
predaj ibez udania dôvodu a ukončiť priamy predaj ako neúspešný alebo ho zrušiť. Účastníci
súťaže nemajú nárok na uhradenie akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v súťaži.

6. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí výberová komisia. Kritériom hodnotenia bude ponúknutá
cena.

7. Obhliadku je možné vykonať v pracovných dňoch od 3,00-15,00hod. po predchádzajúcej dohode

8. Vyhodnotenie súťažných návrhov
Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov je ponúkanácena, ktorá nesmie byť akoje cena
stanovená. Pri rovnosti cien je rozhodujúce poradie doručenia návrhov. Vyhodnotenie súťažných
návrhovsa uskutoční do 15 dní od ukončenia lehoty na predkladanie súťažných návrhov za účasti
členov komisie. 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.

Zverejnené: 18.06.2020 [
TOBEC ZÁHORSKÁVES.

Hlavná 29/1

900 65 Záhorská Ves


