OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03
OcÚUV – 87/2019

7.5.2019

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 00315818
zastúpená Vladimírom Multáňom, starostom obce
VYHLASUJE
Obchodno-verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu úžitkovému vozidlu Avia A31.1.N SPOM
v.1, skriňa za týchto podmienok:
1.PredmetomOVS je výber najvhodnejšej ponuky na predmetu súťaže a uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže a to: špeciálne úžitkové vozidlo Avia
A31.1.N SPOM v.1, skriňa rok výroby 1990, dátum prvého uvedenia do prevádzky
29.8.1990, bez evidenčného čísla (dočasne odhlásené) , farby modrej, technický
preukaz: vydané len osvedčenia o evidencii, osvedčenie OEV číslo –SF 876 332,
platnosť TK –do 30.9.2018,platnosť EK –do 30.3.2019, výrobné číslo vozidla
TNAA31NL006932, typ motora 712.18.0., počet najazdených km podľa tachometra 50
047 , počet najazdených km podľa záznamov držiteľa 250 047 km.
2.Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena
690,-Eur/bez DPH . Kúpnu cenu uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od
uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena predmetu súťaže na základe znaleckého posudku
011/2019 znalca Ing. Stanislav Chomo, Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš zo
dňa 27.3.2019 predstavuje sumu 690,-eur/ bez DPH. Cena za predmet súťaže je
určená na základe znaleckého posudku.
3.Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi č. 38/2019 zo dňa 29.4.2019
II.Časový plán súťaže
1.Vyhlásenie súťaže: 9.5.2019
2.Obhliadku vozidla je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch so starostom
obce Vladimírom Multáňom v čase od 09.00 do 14.00 hod., na tel.č.+421918 840 206.
Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov,
ktoré sa nachádzajú na Obecnom úrade Uhorská Ves v úradných hodinách, kontaktná
osoba: Vladimír Multáň, tel.č.+421918 840 206, e-mail: starosta@uhorskaves.sk.
3.Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 30.5.2019 do 11.00 hod.

Telefón
+421-044/5263 120

Mobil
0918 840 206

E-mail
starosta@uhorskaves.sk
obecuhorskaves@alconet.sk

Internet
www.uhorskaves.sk

IČO
00 315 818

OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03
4.Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 30.5.2019 o 13.00
hod. na Obecnom úrade v Uhorskej Vsi.
5.Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 21 dní odo dňa schválenia predaja
Predmetu súťaže víťazovi súťaže obecným zastupiteľstvom obce Uhorská Ves. 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 Uhorskej Vsi 7.5.2019

Vladimír Multáň
starosta obce
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