Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
IČO: 378 012 79
v zastúpení rektora: prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD.
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
v zmysle podmienok § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s podmienkami zákonov č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona č.
176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií,
obchodnúverejnúsúťaž
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
na predaj nepotrebného majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku a to:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj osobného motorového vozidla:
A. ŠKODA SUPERB 1.9 TDI
Rok výroby 2004, počet najazdených km: 304 000, počet držiteľov vozidla: 1
Platnosť STK a EK do 02.08.2019,
Všeobecná cena podľa znaleckého posudku zo dňa 17.6.2018 je vo výške 3182,- €
(slovom tritisícstoosemdesiatdva Eur) .
2. Spôsob podávania návrhov:
a) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku. Ponuky preložené
emailom budú vylúčené.
b) Každý účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Ak účastník predloží viacero ponúk na
kúpu vyššie uvedeného vozidla, budú všetky jeho ponuky vylúčené.
c) Účastník môže predložiť ponuku iba na jeden predmet obchodnej verejnej súťaže.
d) Obsah súťažného návrhu účastníka:
1. Príloha č. 1- Vzor ponuky účastníka
2. Návrh kúpno – predajnej zmluvy podpísanej účastníkom/jeho štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia.
4. Doklady uvedené v bode 5 c) tejto výzvy (Podmienky účasti).
5. Písomné vyhlásenie - súhlas účastníka, že súhlasí so spracovávaním svojich osobných
údajov počas obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Lehota na podávanie návrhov:
a) Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná 89, 041 21 Košice
v uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou účastníka a označenej heslom:
„ Obchodná verejná súťaž – predaj osobného motorového vozidla– ponuka NEOTVÁRAŤ“
b) Posledný deň prijímania ponúk je 13.07.2018 do 12.00 hod.
(rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
c) Do výberu bude zahrnutá len tá ponuka, ktorá bola predložená v stanovenej lehote a ktorej
obsah zodpovedá požadovanému rozsahu podmienok výzvy na podávanie návrhov.

4. Lehota oznámenia vybraného návrhu:
a) Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpno - predajnej
zmluvy je najvyššia cena, ktorá bude vyhodnocovaná v súlade s podmienkami obchodnej
verejnej–súťaže.
b) Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže víťaznému účastníkovi písomne listom v termíne do
5- tich pracovných dní, ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, upovedomí že ich
návrhy sa odmietli.
5. Ostatné podmienky:
a) Obhliadku osobného motorového vozidla si možno dohodnúť v pracovných dňochpo
telefonickom dohovore na tel. čísle:
ŠKODA SUPERB 1.9 TDI: 0904 864 651 (Ladislav Tutoky)
b) Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – občania, živnostníci, právnické osoby, osoby,
ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
a) občianske združenia. Každý účastník súťaže pri podaní návrhu predloží vyhlasovateľovi do
súťaže:
b1) fyzická osoba – občan;
b2) fyzická osoba – živnostník predloží /fotokópiu výpisu zo živnostenského registra;
b2) právnická osoba - predloží fotokópiu výpisu z obchodného registra;
b3) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitných
predpisov – predloží fotokópiu dokladu o registrácii;
b4) občianske združenia - predloží fotokópiu stanov a popis predmetu činnosti;
c) Návrh účastníka bude zahrnutý do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže.
d) Predložený návrh nie je možné odvolať.
e) Kúpnu cenu je potrebné zaplatiť najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy, pričom za deň
úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bude dohodnutá kúpna cena pripísaná na účet
predávajúceho.
f) Osobné motorové vozidlo bude po podpise zmluvy kupujúcemu odovzdané na základe
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
g) Náklady spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži si hradí účastník sám.
h) Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
i) Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže účastníka, ktorý nesplnil vyššie uvedené
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú
neplatné alebo nepravdivé.
j) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil vyhlasovateľ: CZ 476/2018 TF
k) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť súťaž
bez výberu, súťaž zrušiť, predlžiť lehotu na výber najvhodnejšej ponuky
l) Prílohy: Príloha č. 1 – Ponuka účastníka - vzor
V Ružomberku, dňa 27.06.2018, deň zverejnenia obchodnej verejnej súťaže
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

