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Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  

Ako vyhlasovateľ 

Vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž č. 01/2017/FMFI UK – 2. kolo 

„Predaj viacúčelového motorového vozidla MERCEDES BENZ VITO“  

V zmysle zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov, s použitím §281 a nasledujúcich zák č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade s čl. 8 vnútorného predpisu č. 18/2010 Nakladanie s majetkom 

Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „súťaž“) 

O najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva  hnuteľnému majetku (ďalej 

aj ako „zmluva“) za týchto podmienok: 

Identifikácia vyhlasovateľa (predávajúci): 

Obchodné meno:     Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:                          Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, Bratislava 814 99 

Zastúpená:                prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

IČO:                            00 397 865 

DIČ:                            2020845332 

Právna forma:         verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách   

                                   a o zmene a doplnení neskorších zákonov a v znení neskorších predpisov ako     

                                   verejná vysoká škola 

Subjekt v pôsobnosti vyhlasovateľa: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Sídlo:                                                       Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 

Zastúpená:                                             prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:       PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. 

Telefonický a emailový kontakt:       02/60295 511-242; sandanusova@fmph.uniba.sk 

Webové sídlo vyhlasovateľa:             www.fmph.uniba.sk 

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je predaj hnuteľného majetku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej aj ako „FMFI 

UK“) v zmysle platných právnych predpisov a výsledkom je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode 

vlastníctva k hnuteľnému majetku. 
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       FMFI UK ponúka na predaj motorové vozidlo: 

Viacúčelové motorové vozidlo:            MERCEDES BENZ VITO 

ŠPZ:                                                             BA 280PB 

Počet najazdených kilometrov:           182 890 

Typ/variant/verzia:                                 639/ZH3HM/2C1C2A1 

Typ kabíny:                                               AF viac účelové 

Rok výroby:             2006 

Zdvihový objem valcov:                         2148 cm3 

Maximálny výkon motora/otáčky:      110kW/3800 

Počet držiteľov motorového vozidla: 1 

Farba vozidla:                                          9744 strieborná metalíza 

Platnosť emisnej kontroly:                  do 01.08.2018 

 

Všeobecná hodnota hnuteľného majetku: 

 

Minimálna výška kúpnej ceny viacúčelového motorového vozidla MERCEDES BENZ VITO je 

8 012,32EUR s DPH, slovom osemtisícdvanásť EUR tridsaťdva Centov s DPH. Minimálna cena 

bola stanovená posudkom po zhodnotení jeho technického stavu a cenovej úrovne na trhu dňa 

26.1.2017 a množstvom pohonných hmôt v palivovej nádrži. 

 

Organizácia súťaže: 

 

1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.fmph.uniba.sk 

2. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu (ďalej len ako návrhu) do vyhodnotenia je 

predloženie návrhu na odkúpenie viacúčelového motorového vozidla vrátane pohonných 

hmôt v jeho nádrži.  

3. Požadovaná minimálna ponúknutá cena návrhov je stanovená posudkom po zhodnotení 

technického stavu technického stavu motorového vozidla na sumu minimálne 8 012,32€ 

s DPH, zároveň ponúknutá cena musí obsahovať aj súhlas s odkúpením pohonných hmôt, 

ktoré sú v nádrži motorového vozidla a sú súčasťou predaja, a to 11 litrov pohonných hmôt 

v hodnote 12,32 €. 

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu (§283 

Obchodného zákonníka) 

b) súťaž zrušiť (§283 Obchodného zákonníka) 

c) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu 

d) prijať ďalší návrh v poradí, ak víťazný predkladateľ neposkytne súčinnosť pri podpise 

zmluvy 

e) odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu najneskôr do 3 

pracovných dní od uzatvorenia zmluvy a uzatvorí kúpnu zmluvu v poradí s druhým 

navrhovateľom. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

5. Termín obhliadky viacúčelového motorového vozidla je možné vopred dohodnúť v dňoch:  

od  26.06. - 11.07. 2017 v čase od 9:30 – 13:00 h so zamestnancom FMFI UK p. Danielom 

Gubišom tel. 0905 211 150. Konkrétny termín je potrebné dohodnúť aspoň 2 dni vopred. 

http://www.fmph.uniba.sk/
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Miestom obhliadky je areál Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava. 

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

7. Návrh je možné podať len na odkúpenie predmetu súťaže ako celku. 

8. Účastníci súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti informovaní do 3 

pracovných dní od vyhodnotenia súťaže elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú 

v návrhu. 

9. Vybraný účastník súťaže bude kontaktovaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú 

v návrhu do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov a bude vyzvaný na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy. 

10. Kúpna zmluva bude uzavretá najneskôr  16.07.2017 

11. Vybraný navrhovateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške bezhotovostne na účet 

FMFI UK do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.  

12. V prípade nedodržania stanovených termínov a súčinnosti zo strany navrhovateľa bude 

motorové vozidlo ponúknuté na odkúpenie ďalším záujemcom v poradí určenom pri 

vyhodnotení predložených ponúk. 

 

Obsah a spôsob predloženia návrhu 

 

1. Návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

2. Návrh musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje účastníka súťaže: 

 právnická osoba: obchodné meno, meno, priezvisko a podpis štatutára, adresa sídla, 

IČO, telefónne číslo, e-mail (výpis z obchodného registra) 

 fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko a podpis, adresa miesta podnikania, číslo 

živnostenského oprávnenia, IČO, telefónne číslo, e-mail (výpis zo živnostenského 

registra) 

 fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, telefónne číslo, 

e-mail 

 V prípade, že návrh predkladá splnomocnený zástupca účastníka, prílohou návrhu je 

Splnomocnenie k zastupovaniu účastníka vo vyhlásenej obchodnej súťaži, podpísané 

v súlade s dokladom o právnej subjektivite a jeho úradne overeným podpisom 

b) predmet súťaže podľa tohto vyhlásenia 

c) návrh kúpnej ceny 

d) záväzok účastníka súťaže (kupujúceho), že súhlasí s prevodom vlastníctva k hnuteľnému 

majetku, ktorý je predmetom súťaže 

e) záväzok účastníka súťaže (kupujúceho) na úhradu nákladov spojených pri zmene držiteľa 

vozidla (prepis), pričom na podanie žiadosti je oprávnený iba vyhlasovateľ (predávajúci) 

f) písomné vyhlásenie, že účastník súťaže súhlasí s podmienkami súťaže 

g) čestné prehlásenie, že navrhovateľ nie je osoba v zmysle §14 zákona č. 176/2004 Z.z. 

o nakladaná s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, vzor 

Čestného prehlásenia v prílohe. 

h) v prípade účastník súťaže, ktorý je fyzickou osobou súhlas so spracovaním jeho osobných 

údajov na účely tejto súťaže podľa zákona č. 122/20103 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov 

i) záväzné čestné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny auta v hodnote bez DPH a s DPH 

a súhlas s odkúpením pohonných hmôt v nádrži motorového vozidla 
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3. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy 

 

4. Návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do lehoty na predkladanie návrhov. 

Predkladateľ je viazaný svojím návrhom až do výberu najvhodnejšieho návrhu. 

5. Predložený návrh nie je možné odvolať. 

6. Doručený návrh nie je možné meniť, upravovať, či dopĺňať po uplynutí lehoty na 

predkladanie návrhov. 

7. V prípade dvoch zhodných návrhov bude rozhodovať termín podania návrhu v prospech 

skoršieho podania. 

8. Písomné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „VOS-

1/2017/FMFI UK - Odkúpenie motorového vozidla – 2. Kolo - Neotvárať!“ najneskôr do 

11.07.2017 do 11.00 hod (rozhodujúca je prijímacia pečiatka podateľne vyhlasovateľa) na 

adresu vyhlasovateľa: 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

PaedDr. Martina Sandanusová – sekretariát dekana 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Mlynská dolina 

842 48 Bratislava 

 

 

9. Návrh môže byť doručený poštou v stanovenej lehote, v prípade osobného odovzdania 

alebo kuriérom do sídla vyhlasovateľa FMFI UK Podateľňa , Mlynská dolina, Bratislava 

v pracovných dňoch v čase od 9,30 do 11,00 a od 12,00 do 13,00 h. 

10. Otváranie obálok nie je verejné. 

 

Kritéria vyhodnotenia 

 

1. Kritériom je najvyššia ponúknutá cena a táto nesmie byť nižšia ako 8012,32€ s DPH. 

2. Podané návrhy vyhodnotí komisia do 5 pracovných dní odo dňa skončenia súťaže, 

3. Návrhy, ktoré nebudú spĺňať všetky podmienky súťaže, nebudú kompletné alebo budú 

doručené po uplynutí lehoty na podávanie návrhov, budú vylúčené a vyhlasovateľ účastníka 

bude bezodkladne informovať. 

 

Odovzdanie motorového vozidla 

 

1. Motorov vozidlo bude odovzdané po podpise zmluvy a uhradení kúpnej ceny na účet 

vyhlasovateľa kupujúceho na základe odovzdávacieho a preberacie protokolu. 

 

Prílohy: 

1. Vzor Čestného prehlásenia účastníka súťaže 

 

V Bratislave, dňa 26.06.2017 

 

              Za vyhlasovateľa: 

 Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 Dekan fakulty 


