OBEC LIPTOVSKÝ JÁN
Ulica Jána Kalinčiaka 39/3
032 03 Liptovský Ján
Č.j.: OcÚ/2019/109-2

Vybavuje: Šimovček

Obec Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 00315486
zastúpená Mgr. Jurajom Filom, starostom obce
VYHLASUJE
Obchodno verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod
vlastníctva k špeciálnemu úžitkovému vozidlu Avia A 31.1.L,valník za týchto podmienok:
1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na
predaj predmetu súťaže a to:
špeciálne úžitkové vozidlo Avia A 31.1.L,valník
rok výroby je 1988, dátum prvého uvedenia do prevádzky nezistený – zohľadnený 1.7.1988, bez
evidenčného čísla, farby modrej, technický preukaz odobratý, osvedčenie OEV číslo – bez evidenčného
čísla, platnosť TK – neplatná, platnosť EK – neplatná, výrobné číslo vozidla 000587-podľa dokumentácie,
typ motora 712.18.0., počet najazdených km podľa tachometra 19 335, počet najazdených km podľa
záznamov držiteľa 219 335 km.
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 475,-Eur . Kúpnu cenu
zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží
uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena predmetu súťaže na základe
znaleckého posudku 005/2019 znalca Ing.Stanislav Chomo, Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš zo
dňa 14.2.2019 predstavuje sumu 475,-eur. Cena za predmet súťaže je určená na základe znaleckého
posudku.
3. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 20% z minimálnej kúpnej ceny, t.j. 95,- Eur , ktorá musí
byť zložená na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN: SK76 5600 0000 0016 0749
3002, BIC:KOMASK2X najneskôr tri dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov. Žiadny
z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte obce
tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započítaním finančnej
zábezpeky. Nevybraným súťažiacim bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu,
najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže. Víťazovi súťaže bude
zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny /rozdiel medzi kúpnou
cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou / uhradí kupujúci podľa vlastného súťažného návrhu,
najneskôr však do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade neuzatvorenia alebo odstúpenia od
kúpnej zmluvy zo strany víťaza sa finančná zábezpeka nevracia.
4. Účastnícky poplatok vo výške 30,- Eur musí byť zaplatený na účet obce vedený v Prima banke
Slovensko, a.s., IBAN: SK76 5600 0000 0016 0749 3002, BIC:KOMASK2X, VS:44042019, alebo
v hotovosti do pokladne obecného úradu. Účastnícky poplatok sa nevracia.
5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Liptovskom Jáne č. 44/04/2019 zo dňa 6.5.2019.

II.
Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže: 14.5.2019
2. Obhliadku vozidla je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch so starostom obce Mgr.Jurajom
Filom v čase od 09.00 do 14.00 hod., na tel.č.+421 911 663 326. Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do
znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Obecnom úrade Liptovský Ján
v úradných hodinách,
kontaktná osoba: Mgr.Juraj Filo, tel.č.+421 911 663 326, e-mail:
starosta@liptovskyjan.sk.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 31.5.2019 do 12.00 hod.
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 4.6.2019 o 15.00 hod. na Obecnom úrade
v Liptovskom Jáne.
5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 21 dní odo dňa schválenia predaja Predmetu súťaže
víťazovi súťaže obecným zastupiteľstvom obce Liptovský Ján. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od
vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu,
stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
III.
Kritérium hodnotenia návrhov
1. Kritérium pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za
Predmet súťaže predložená navrhovateľom.
2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých podmienok
súťaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

V Liptovskom Jáne, dňa 14.05.2019.

Mgr. Juraj Filo
starosta
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