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Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17,968 0I Nová Baňa

Vyhlasuje

týmto Obchodnú verejnú súťaž podťa §281 a nasl. Obchodného zákonníka
}rla odpredaj prebytočného hnuteťného maj etku nasledovne :

lnv.číslo Názov Množstvo Nadobúdacia cena Rok nadob. Znalecký posudok
023/1007 Traktor ZC 806AA l 6 933,58€ 1987 4 800€
02l08l12 Traktoroqy'príves

ZC 190YA 298,75€ I9,78 l 80€

02211006 Pluh s príslušenstvom 1 492,76€ l990 l47,83€
02811529 Pluhtroiradličný 487,95€ 14638e

Obhliadka majetku a informácie na tel.:04516855585

Podmienky súťaže:
l . Súťaž sa začina 29 .4.2019 zverejnením na úradnej tabuli SOŠ OaS Nová
Baňa, a na internetovej stránke školy www.sosnb.sk (verejné obstarávanie)

2.Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde
uvedie meno a adresu účastníka, označenie ,,Obchodná súťaž- neotvárať"
s označením majetku o ktory mázáujem.

V obálke účastník predloží:
a) presné označenie navrhovateťa, doklad preukazujúci totožnost'účastníka,
kontakt nafyzickú alebo právnickú osobu( telefón, e-mail).
b) číselné a slovné vy,jadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesme byt'
nižšia ako vyhlásená cena nazáklaďe znaleckého posudku.

3. Účastník nemóže označit' údaje svojho návrhu ako dóverné.

4.Obálka musí by doručená do budovy Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, ul ,Osvety č.I7 v Novej Bani, osobne alebo poštou tak, aby jej prijatie
mohlo byť zaevidované najneskór dňa23.5.2019 do 14.00 hodiny.
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5. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená

niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaraďený

6. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všet\im
ucl,Ádzačom do 30 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.

7. Vyhlasovateť si vyhradruJ",
- Právo odmietnuť všetky predložené návrhy
- Právo uverejnené podmienky meniť, alebo súťaž zrušiť
- právo predižiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

Účastníci súťaže móžu dodatočne dopíňať, alebo meniť ponuku a to aj po

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk len na záklaďe výzvy vyhlasovatefa
a v ním stanovenej lehote.

8. Zaúspešného uchádzača bude vyhlásený ten, ktoý splní všetky podmieŇy
súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
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