Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Názov: Predaj motorového vozidla
2. Predmet:
Predmetom predaja sú dve nepojazdné služobné osobné motorové vozidlá ponúkané
na predaj keďže ide o prebytočný majetok štátu podľa zákona o správe majetku štátu.
Znalecký posudok, na základe ktorého bola stanovená hodnota vozidiel je k dispozícií
k nahliadnutiu v agentúre SARIO v pracovných dňoch 09:00-15:00.
3. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Sídlo : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO : 36070513
Budova Omnipolis 8. poschodie - recepcia
Kontaktná osoba: Dušan Holaza
4. Opis a rozsah zákazky :
1. Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, EČV: BA-795LU, rok výroby: 2004,
objem motora 1896 cm3, výkon 77kw, nafta, najazdených 239 550 km, vozidlo
nepojazdné z dôvodu nefunkčného akumulátora a vytečenej chladiacej kvapaliny,
cena určená znalcom: 1405,00 EUR. Záujemca musí uhradiť aj zostatok PHM v
nádrži.
2. Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, EČV: BA-794LU, rok výroby: 2004,
objem motora 1896 cm3, výkon 77kw, nafta, najazdených 226 168 km, vozidlo
nepojazdné z dôvodu preskočenie rozvodového remeňa a poškodeniu motora,
cena určená znalcom: 651,00 EUR. Záujemca musí uhradiť aj zostatok PHM v
nádrži.
Kategória majetku: iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo
reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a uplynulo viac ako päť rokov od
dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby, podľa zákona č.
278/1993 Z. z. § 8f ods. 1 písm. d)

5. Primeraná cena:

1. BA 795LU 1405,- € + PHM
2. BA794LU 651,- € + PHM

6. Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
7. Termín plnenia :
4/2016
8. Rozdelenie predmetu:
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Záujemca predkladá zvlášť cenu za každé vozidlo jednotlivo

9. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky :
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej
ponuky. Obsahom ponuky musí byť identifikácia záujemcu: meno, priezvisko, trvalý
pobyt, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu názov, sídlo a IČO. Záujemca musí
uviesť svoju kontaktnú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo.
Cena musí byť vyjadrenú pevnou sumou v eurách a nezahŕňa akékoľvek ďalšie
poplatky súvisiace s prevodom. Cena musí byť najmenej vo výške primeranej ceny všeobecnej hodnoty vyplývajúcej z uvedeného znaleckého posudku.
10. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk :
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 04.04.2016 do 16:00 hod.
miestneho času.
11. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk :
Najvyššia cena za ponúkané vozidlo jednotlivo.
12. Podmienky účasti / kontakt :
Doručenie písomnej ponuky v zalepenej obálke označenej heslom: „Predaj áut“ na
kontaktnú adresu v stanovenom termíne.
Obhliadka: 31.03.2016 09:00-11:00, oznámenie najmenej 15 min. vopred na tel. č.
0910828326
Agentúra SARIO má právo kedykoľvek prerušiť a zastaviť toto ponukové konanie.

V Bratislave dňa 28.03.2016
Za verejného obstarávateľa:

Róbert Šimončič
generálny riaditeľ
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Príloha č. 1 Cenová ponuka
EČV

Továrenská značka

Rok zaradenia

BA-794LU

Škoda Octávia

2004

BA-795LU

Škoda Octávia

2004

Cena bude uvedená v eurách (EUR alebo €). Uchádzač cenu uvedie bez a s PHM:

Cena vozu
Minimálna cena za predmet
predaja

651,-

PHM
78,89

Celková cena
729,89

BA-794LU

Cena vozu
Minimálna cena za predmet
predaja

1405,-

PHM
34,68

Celková cena
1439,68

BA-795LU

Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk :
Najvyššia celková cena za predmet predaja.
Konečné poradie uchádzačov sa stanoví podľa celkovej ceny, víťazom bude uchádzač
s najvyššou ponúknutou cenou, na poslednom mieste bude uchádzač s najnižšou cenou.
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