OBEC BREZINY, Obecný úrad Breziny
Horné Breziny č. 141, 962 61 Dobrá Niva

tel:
045/53 87 124
e-mail: breziny@breziny.sk

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Obec Breziny, Horné Breziny 141, 962 61 Breziny, IČO 00 319 741

Vyhlasuje
V zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9 zák. SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
predaj osobného motorového vozidla KIA
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
1.Úvodné ustanovenie
Predaj nadbytočného majetku obce sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi,
a uznesením Obecného zastupiteľstva obce Breziny č..................zo dňa .................
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Osobné motorové vozidlo KIA s evidenčným číslom ZV212DB. Vozidlo je prihlásené do
evidencie motorových vozidiel..
1. Základné technické údaje
VOZIDLO
1 Druh
2 Kategória
3 VIN
4 Značka
5 Obchodný názov
6 Typ/variant/verzia
7 Obchodné meno výrobcu vozidla
8 Farba

Osobné
A osobné
U5YFF24428L086783
KIA
KIA
Ceed

Kia Slovakia s. r. o.
biela
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2. Minimálna požadovaná cena
Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa hnuteľná vec ponúka je cena 1 000€.
3. Podmienky súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
na úradnej tabuli obce Breziny, na internetovej stránke obce – www.breziny.sk.
2. Záujemcom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom SR, fyzická osoba –
podnikateľ s miestom podnikania na území SR, alebo právnická osoba so sídlom v SR, resp.
v rámci EÚ.
3. Navrhovateľ musí mať vysporiadané všetky vzťahy s obcou Breziny, nesmie byť evidovaný
ako dlžník obce Breziny.
4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl.6 týchto podmienok
verejnej obchodnej súťaže.
5. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. do dňa 30.09.2022, do 16 tej hodiny.
6. Navrhovatelia môžu predložiť len jednu cenovú ponuku. Ak podá záujemca viac cenových
ponúk, budú všetky jeho cenové ponuky z vyhodnotenia vylúčené.
7. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: do 30.09.2022 do 16tej hodiny.
8. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na pracovnom stretnutí poslancov obecného
zastupiteľstva so starostom obce.
9. Oznámenie vybraného návrhu: do 20 dní od výberu víťazného uchádzača obecným
zastupiteľstvom.
10. Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 20 dní od výberu víťazného uchádzača súťaže obecným
zastupiteľstvom obce Breziny.
4. Kritéria hodnotenia návrhov
1. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je:
• cena za osobný automobil KIA Ceed predložená navrhovateľom.
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvyššej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvyššej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania
návrhu.
4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na
druhom a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
5. V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý navrhovateľ
zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený.

5. Podanie ponuky/ návrhu
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1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu
vyhlasovateľa:
Obec Breziny
Obecný úrad
Horné Breziny 141
962 61 Breziny
S viditeľným označením – textom : „Obchodná verejná súťaž – predaj KIA Ceed –
NEOTVÁRAŤ“.
Návrhy je možné doručiť na Obecný úrad Breziny aj osobne, rovnako v uzatvorenej obálke
s označením – textom: „Obchodná verejná súťaž – predaj KIA Ceed- NEOTVÁRAŤ“.
2. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum a čas
a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
3. Povinné náležitosti návrhu na kúpu:
a) presné označenie navrhovateľa
b) (fyzická osoba uvedie: Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel.č., fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba uvedie: Názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu,
zápis v obchodnom registri, tel.č.)
c) cenový návrh,
d) súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy,
e) ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis
konajúcej osoby),
f) čestné prehlásenie, že nie je evidovaný ako dlžník obce Breziny.
4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčený.
5. Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku
(v prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad).
6. Obálka musí byť doručená na obecný úrad v Brezinách tak, aby jej prijatie mohlo byť
zaevidované najneskôr dňa 30.09.2022 do 16tej hod. Návrh doručený po stanovenom
termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže,
nebude do súťaže zaradený.
7. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, vykonať obhliadku, môže ktorýkoľvek
z uchádzačov požiadať u zodpovednej osoby:
Ján Šatara, starosta obce, email: breziny@breziny.sk, telefón: 0905 283 677.

7.Ďalšie podmienky vyhlasovateľa
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa §283
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej
obchodnej súťaži.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa §287 ods.2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a ukončiť súťaž ako
neúspešnú.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
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V Brezinách dňa................
Ján Šatara
starosta

