Agentúra správy majetku
Č.: ASM-1015-4/2018-OdSHM

Bratislava, 14. septembra 2018

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
v zmysle zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje
ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu
„P-19/2018 – Vojenský materiál“
Predmetom ponuky je odpredaj špeciálnych elektrotechnických súčiastok, ND kolesovej
techniky, komponentov lietadlových drakov, komponentov lietadlových podvozkov, komponentov
leteckých motorov, elektrického vybavenia lietadiel, lietadlového rádiového vybavenia, častí leteckej
výzbroje a častí RL prostriedkov ktoré sú výrobkami obranného priemyslu a na ktoré sa vzťahujú
ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hnuteľný majetok štátu, ktorý je
predmetom ponuky, bude odpredávaný v blokoch a vybraná časť HMŠ bude ponúkaná po
jednotlivých položkách s jednotkovými komisionálne stanovenými cenami. Podrobnejší popis
ponúkaného HMŠ s miestom uloženia je uvedený v súťažných podmienkach. Uchádzačom o
odkúpenie prebytočného majetku štátu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením
na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného
priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR akceptuje len žiadosti od záujemcov,
ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom materiálu a spĺňajú zákonom stanovené
podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do
termínu 01. októbra 2018 písomne vyžiadať súťažné podklady k ponuke „P-19/2018 – Vojenský
materiál“ na adrese:
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Náležitosti žiadosti na vydanie súťažných podkladov k ponuke:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží
nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické a faxové spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.01.2019 (spoločnosti, ktorým
platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva.


-




fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
obchodné meno,
presná adresa miesta podnikania, e-mailová adresa,
IČO,
telefonické spojenie,
údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.01.2019 (osobám, ktorým platnosť
končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva.

V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú súťažné podklady
k ponuke uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
Obhliadka materiálu: 08. a 09. októbra 2018 od 08,00 do 12,00 hod podľa súťažných
podmienok. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej, resp. e-mail-ovej požiadavky
predloženej najneskôr do 05. októbra 2018.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom:
„P-19/2018 – Vojenský materiál“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo
obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, alebo osobne cestou
podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou
3, Bratislava v termíne do 17. októbra 2018 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do
uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční 18. októbra 2018 o 0900 hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
– obchodné meno záujemcu, adresu sídla spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky,
číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu
vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene
spoločnosti. Postup vyhodnotenia cenových ponúk je uvedený v súťažných podkladoch.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním
stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8a ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z ponukového konania cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo ktorého cenová ponuka
nebola vyjadrená pevnou sumou.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (Fax: 0960/317767, tel. č.: 0960/327525
Ing. Gábriš 0960/327523, e-mail: gabriel.gabris@mil.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).
Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk.
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponuku zrušiť, prípadne zrušenú ponuku
opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak
bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponuky.
Účasťou v tomto ponukovom konaní záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto
ponuky.
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