OBEC ŠTRBA
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
___________________________________________________________________________________________________________________

VYHLÁSENIE
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Obec Štrba vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a podľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na
predaj snežného pásového vozidla Kässbohrer Pistenbully 100 AllSeason s príslušenstvom.
Špecifikácia predmetu kúpy :
továrenská značka: Kässbohrer Pistenbully 100 Allseason
VIN: WKU4821MAAL011497
druh: snežné pásové vozidlo
rok výroby: 2010
farba: červená
Príslušenstvo k predmetu kúpy:
kombinované pásy 1120 mm – 1 sada , letné X-Truck pásy 975 mm – 1 sada, predná AWB
radlica 3,1 m – 1 ks, zadná snehová fréza 3,1m – 1 ks, dvojstopovač pre zadnú snehovú frézu
s posuvom pravého stopovača a minifrézami stopovačov VarioTrackDesigner „Classic“ – 1 ks,
3 - bodový záves vpredu s mech. a hydraul. pohonom – 1 ks, mulčovač MERA SK 230 V – 1 ks.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže :
1./ Minimálna výška kúpnej ceny (vrátane príslušenstva) je 72 000,- € (slovom sedemdesiatdva tisíc) - uvedené cena je končená - obec nie je platiteľom DPH.
2./ Účastník súťaže musí predložiť svoju cenovú ponuku obsahujúcu navrhovanú sumu kúpnej
ceny za celý predmet kúpy.
3./ Podaný návrh účastníka súťaže musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu uchádzača
s uvedením e-emailového a telefonického kontaktu a súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
4./ Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a musí sa podať písomne v zalepenej obálke
s uvedením textu „Predaj snežného pásového vozidla Kässbohrer Pistenbully 100“, a to poštou
alebo osobne do podateľne na adresu: Obec Štrba, Obecný úrad, ul. Hlavná 188/67, 059 38
Štrba.
5./ Lehota na predkladanie návrhov cenových ponúk končí dňa 10.01.2022 do 15.00 hod.
(do toho času musí byť ponuka fyzicky doručená na obecný úrad, nepostačuje jej odoslanie na
doručenie).
6./ Pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude rozhodujúcim kritériom ponúknutá výška
kúpnej ceny. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhodne skorší termín doručenia
návrhu.
7./ Lehota na oznámenie výsledku súťaže je do 10 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťaže.
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8./ Úspešný účastník súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu najneskôr do 10 kalendárnych
dní odo dňa oznámenia výsledku súťaže.
9./ V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným účastníkom súťaže bude celá kúpna cena
uhradená do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy na účet vyhlasovateľa, pričom vlastnícke právo
k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho po jej zaplatení.
10./ Prepravu predmetu predaja z obce Štrba (Štrbské Pleso) k úspešnému účastníkovi súťaže
(ku kupujúcemu) zabezpečí uchádzač na svoje náklady.
11./ V prípade, že úspešný účastník súťaže neuzavrie kúpnu zmluvu v uvedenom termíne,
obec Štrba bude rokovať s ďalším účastníkom súťaže v poradí, v akom boli návrhy
vyhodnotené.
12./ Obec Štrba si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto súťaže alebo túto súťaž zrušiť.
Obec Štrba si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.
13./ Technické informácie o predmete predaja poskytne Jaroslav Chalúpka, tel. +421 903 651
451, e-mail : chalupkaj@gmail.com. S uvedenou osobou je možné dohodnúť aj obhliadku
predmetu predaja.

V Štrbe dňa 16.12.2021

Michal Sýkora
Starosta obce
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