MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.: 8347/888/2015

Vybavuje: Správne odd. Ing. R. Šišovič

Dňa: 21.5.2015

MESTO SVÄTÝ JUR
Prostredná ul. 29, 900 21 Svätý Jur, IČO: 00304832
zastúpené primátorom mesta Ing. Šimonom Gaburom
v zmysle schváleného uznesenia MsZ Svätý Jur č. 2015/3-14 z 05.05.2015,
v nadväznosti na zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta
Svätý Jur a to osobného motorového vozidla Škoda Fabia 6Y, EČV PK 207 BE.

I.
Spôsob zverejnenia súťaže
Podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sa zverejňujú prostredníctvom úradnej
tabule Mestského úradu Svätý Jur a web stránky: www.svatyjur.sk.

II.
Predmet
Predmetom súťaže je Predaj osobného motorového vozidla HATCHBACK ŠKODA
FABIA 6Y, rok výroby 2001, farba ORANŽOVÁ CAYENNE METALÍZA, mechanická
klimatizácia, elektrické sťahovanie predných okien, EK a TK do 22.9.2016, najazdených 140
tisíc km.
Všeobecná hodnota osobného motorového vozidla: 800,00 EUR, slovom osemsto eur,
je zároveň najnižším podaním.

III.
Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

Telefón
02/44971321

Fax
02/49202388

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie IBAN Internet
SK34 0200 0000
www.svatyjur.sk
0000 0062 4112

E-mail
msu@svatyjur.sk

IV.
Označenie vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže
Názov organizácie:
Sídlo.
IČO:
zastúpené:
Tel.:
Internetová stránka:
Kontaktná osoba:
Tel.:
e-mail:

Mesto Svätý Jur
Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
00304832
Ing. Šimon Gabura, primátor
02 / 49202301
www.svatyjur.sk
Ing. Roman Šišovič
02 / 49202311
sisovic@svatyjur.sk

V.
Označenie záujemcu
Záujemca uvedie identifikačné údaje (názov (meno), adresu, IČO (rodné číslo),
kontaktnú osobu, telefónne a faxové číslo, kontaktnú mailovú adresu).

VI.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
Záujemca predloží:
1. Ponúkanú cenu osobného automobilu: (minimálna cena je 800,- €),
2. doklad, že nemá voči Mestu Svätý Jur žiadne finančné záväzky.

VII.
Ďalšie požiadavky vyhlasovateľa:
1. Súťažný návrh je záujemca povinný predložiť v slovenskom jazyku.
2. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia
predkladania návrhov.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky meniť, odmietnuť všetky
predložené návrhy bez uvedenia dôvodu a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť
súťaž. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi záujemcom a uverejní ju spôsobom,
ktorým vyhlásil podmienky súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo pri zistení
chýb vyzvať záujemcu na odstránenie chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu,
predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu, uzavrieť zmluvu
s riadne vybraným záujemcom najvhodnejšieho návrhu a v prípade, že so záujemcom
s víťazným návrhom zmluvu neuzatvorí, môže tak urobiť s záujemcom, ktorý sa vo
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako druhý.

VIII.
Predkladanie ponúk
1. Záujemca vloží ponuku do jedného obalu.
2. Ponuka bude obsahovať údaje a doklady v zmysle
verejnej obchodnej súťaže.
3. Obal musí byť uzatvorený.

stanovených

podmienok

4. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu vyhlasovateľa
- adresu navrhovateľa,
- heslo verejnej obchodnej súťaže: „Obchodná verejná súťaž – ŠKODA FABIA“
- označenie „NEOTVÁRAŤ!“
5. Ak obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje,
vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.
6. Záujemcovia doručia svoje ponuky na adresu vyhlasovateľa:
MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad
Prostredná č.29
900 21 SVÄTÝ JUR
7. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 04.06.2015 do 12.00 hod. miestneho času.
Uplynutie lehoty viazanosti návrhov je dňa 30.06.2015 (t. j. lehota počas, ktorej sú
záujemcovia viazaní svojimi ponukami pre prípad, že budú oslovení na uzavretie
kúpnej zmluvy podľa nižšie uvedených bodov 16. a 17. tohto článku).
8. V prípade osobného doručenia je ponuku treba odovzdať na sekretariáte MsÚ
najneskôr v lehote uvedenej podľa bodu 7. na adresu uvedenú v bode 6. tohto článku.
Pri osobnom doručení ponuky bude záujemcovi potvrdené prevzatie ponuky
s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky.
Osobné preberanie ponúk - v pracovné dni nasledovne:
pondelok, utorok a štvrtok : v čase od 8.00hod. do 12.00 hod., od 13.00 hod. do16.00 hod
streda : v čase od 8.00 hod. do 12. 00 hod., od 13. 00 hod do 17.30 hod.
piatok : v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.,
9. V prípade zaslania ponuky poštou je rozhodujúci termín doručenia ponuky.
10. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 7.
bude neotvorená vrátená uchádzačovi späť.
11. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
12. Záujemca nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. Záujemcovia podaním
návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov pre účely
prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel
uzavretia zmluvy.
13. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 08.06.2015 o 10:00 hod. v budove Mestského
úradu Svätý Jur, Prostredná 29, č.d. 11 - správne oddelenie, za prítomnosti
navrhovateľov.
14. Všetkým záujemcom bude výsledok vyhodnotenia návrhov oznámený písomne do 10
dní od vyhodnotenia ponúk.
15. V lehote uvedenej vo vyššie uvedenom bode 13 bude víťazovi (v prípade, že bude
vybratý ako víťazný návrh) doručené oznámenie o prijatí jeho návrhu.
16. Víťaz je povinný podpísať resp. uzavrieť kúpnu zmluvu najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o prijatí jeho návrhu, alebo v tomto termíne písomne oznámiť
odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy.
17. Víťaz je povinný celú kúpnu cenu uhradiť na účet mesta najneskôr do 14 dní od
podpísania kúpnej zmluvy.
18. V prípade, že víťaz v tejto lehote kúpnu zmluvu nepodpíše resp. neuzavrie a ani
neoznámi, že kúpnu zmluvu odmieta uzavrieť, platí pre účely tejto verejnej obchodnej
súťaže, že víťaz odmietol kúpnu zmluvu uzavrieť a deň nasledujúci po dni uplynutia
lehoty na uzavretie resp. odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy je vyhlasovateľ
oprávnený prijať návrh ďalšieho záujemcu, ktorý mal po víťazovi najvýhodnejšiu
ponuku.
19. Ak nebude kúpna zmluva uzavretá ani s ďalším záujemcom vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo uzavrieť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším záujemcom s najvýhodnejšou
ponukou alebo verejnú obchodnú súťaž zrušiť a zverejniť zrušenie spôsobom akým
súťaž vyhlásil.

IX.
Kritéria vyhodnotenia súťaže
Kritériom pre určenie víťaza verejnej obchodnej súťaže je :
- ponuka (cena v €).

X.
Ďalšie informácie
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach organizačných a obhliadky na:
Kontaktná osoba:
Ing. Roman Šišovič
Tel.:
02 / 49202311
e-mail:
sisovic@svatyjur.sk

Ing. Šimon Gabura v.r.
primátor mesta

