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Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2022 

na prevod hnuteľného majetku  
Značka vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky 

Typ vozidla: FOTON 504 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:  

Obchodné meno:  PREŠOV REAL s.r.o.  

Sídlo:   Slovenská 40, 080 01 Prešov 

Zastúpená:  Ing. Peter Miklovič, konateľ  

IČO:    31722814 

DIČ:    2020521393 

IČ pre DPH:   SK2020521393 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Prešove  

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky, IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:  

Peter Vavrek  

Kontakt: +421917338999 

e-mail: sekretariat@presovreal.sk 

 

vyhlasuje 

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a  

 

vyzýva 

 

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude traktor 

vo vlastníctve vyhlasovateľa. Dispozícia s majetkom sa uskutočňuje v súlade s platným VZN mesta 

Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.  

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže  

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej 

zmluvy, ktorej predmetom je vozidlo s príslušenstvom vo vlastníctve Vyhlasovateľa:  

 

Značka vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky 

Typ vozidla: FOTON 504 -ŠPZ-PO 841 AJ 

Farba: červená 

VIN: FTTS4A34AGV000752 

Rok výroby: 29.2.2016 

Výrobné číslo motora: A498BT1 Zdvihový objem valcov: 3168 cm3 Výkon motora :36,80 kW 

Prevádzková hmotnosť: 2540 kg  Najväčšia technický prípustná hmotnosť: 3490 kg 

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: 11585 kg 

Palivo : Nafta  

 

Príslušenstvo k vozidlu: Mulčovač Stark KM 175, Posypávač (zimná údržba) 
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Minimálna cena: 6.750,- EUR bez DPH (slovom: šesťtisícsedemstopäťdesiat eur bez dane 

z pridanej hodnoty). DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 

 

Vyhlasovateľ k obchodnej verejnej súťaži predkladá návrh záväzných zmluvných podmienok – 

návrh kúpnej zmluvy. 

  

 

II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Návrh na uzavretie zmluvy musí obsahovať nasledovné náležitosti:  

a) Identifikačné a kontaktné údaje navrhovateľa: 

- ak je navrhovateľom fyzická osoba, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 

pobytu, telefonický kontakt, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely obchodnej 

verejnej súťaže v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, podanie musí byť podpísané (príloha č. 1),  

- ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, obchodné meno, 

sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH,  

meno, priezvisko a podpis osoby (alebo osôb) oprávnenej konať menom právnickej 

osoby, originál alebo fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo iného registra (postačí 

aj výpis vytlačený za internetu), nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt (príloha č. 

1),  

b) číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny (príloha č. 2 tohto dokumentu), 

c) vyplnený a podpísaný návrh záväzných zmluvných podmienok – návrh kúpnej zmluvy 

(príloha č. 3 tohto dokumentu),  

d) čestné vyhlásenie, že predkladateľ ponuky bezvýhradne súhlasí s podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže (príloha č. 4). 

e) Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej ponuky ako dôverné. 

2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré 

sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené 

do slovenského jazyka.  

3. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom stanoveným podmienkami súťaže na 

predkladanie návrhov musí byť vykonaná spôsobom stanoveným na predkladanie návrhov. 

Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí tohto termínu len na základe 

výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote; iné zmeny predloženého návrhu, okrem opravy 

chýb vzniknutých pri jeho písaní, sú po tomto termíne neprípustné.  

4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po 

termíne stanovenom na podávanie návrhov, nebudú do súťaže zaradené. Navrhovateľ môže 

podať najviac jeden súťažný návrh, pričom návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.  

5. Predložený návrh nemožno odvolať po termíne určenom na jeho predloženie, pričom 

navrhovateľ je ním viazaný 1 mesiac odo dňa oznámenia výsledkov súťaže. Následne bude 

výsledok obchodnej verejnej súťaže písomne oznámený účastníkom najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhodnotenia súťaže. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy s víťazom súťaže je najneskôr do 

30 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže.  

6. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.  

7. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže.  

9. Kúpna cena za predmet súťaže podľa čl. I. je minimálne 6.750,- EUR bez DPH (slovom: 

šesťtisícsedemstopäťdesiat eur bez dane z pridanej hodnoty). DPH bude účtovaná podľa 

platných právnych predpisov. 

 

III. Miesto a lehota na predkladanie návrhov  
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1. Súťažný návrh v predpísanej forme spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné 

doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:  

a) presná a úplná adresa navrhovateľa (odosielateľa),  

b) heslo „Obchodná verejná súťaž 1/2022 – Traktor“, označenie „NEOTVÁRAŤ“, a to na 

adresu vyhlasovateľa PREŠOV REAL s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov.  

2. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na webovej stránke spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. t. j. od 07.03.2022 do 

22.03.2022 do 14.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.  

 

IV. Vyhodnotenie podaných návrhov  

1. Podané súťažné návrhy budú po doručení označené dátumom a hodinou doručenia.  

2. Na otvorenie a vyhodnotenie súťažných návrhov vymenuje konateľ spoločnosti najmenej 

trojčlennú komisiu; počet jej členov musí byť vždy nepárny. Otváranie a čítanie obálok je 

verejné, pri rozhodovaní komisie je však účasť iných osôb vylúčená.  

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, ktorá bude obsahovať identifikáciu 

navrhovateľov, splnenie podmienok súťaže u jednotlivých navrhovateľov, naplnenie 

hodnotiacich kritérií a výsledok hodnotenia. Následne členovia komisie určia víťaza.  

4. Zo súťaže sú vylúčené návrhy, ktoré neobsahujú všetky v podmienkach súťaže požadované 

údaje a návrhy navrhovateľov, ktorí majú voči vyhlasovateľovi súťaže akékoľvek pozdĺžnosti. 

5. Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov sa bude brať do úvahy  najvyššia celková cena za 

predmet súťaže bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách.  

6. Komisia pre vyhodnotenie súťaže má právo prispôsobiť a upraviť spôsob vyhodnotenia súťaže 

pred otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Úprava spôsobu hodnotenia sa uvedie v zápisnici 

z vyhodnotenia súťažných návrhov spolu s uvedením dôvodov takejto zmeny.  

7. Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy a určí poradie navrhovateľov. 

Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému účastníkovi písomne, a to do 15 dní od 

vyhodenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže.  

 

V. Záverečné ustanovenia  

1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:  

a) odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy aj bez uvedenie dôvodu,  

b) meniť uverejnené podmienky súťaže, 

c) zrušiť súťaž,  

d) žiadať od navrhovateľa opravu formálnych nedostatkov podaného návrhu,  

e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia 

výhodnejšej ponuky (užšia súťaž). 

 

 

Obhliadku je možné dohodnúť po dohode so správcom majetku  na telefónnom čísle 

+421917338999. Obhliadku je možné vykonať najneskôr do 22.03.2022 do 12.00 hod. 

  

V Prešove, 4.3.2022 

 

 

             

Ing. Peter Miklovič 

konateľ 
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