PREDAJ NEPOTREBNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU RTVS – TLAČIARENSKÉ
STROJE A ZARIADENIA
Zverejnenie informácií v zmysle Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Do I. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebného hnuteľného majetku
Rozhlasu a televízie Slovenska – tlačiarenské stroje a zariadenia doručili svoje návrhy títo
účastníci:
1. INTER PRINT s.r.o., Vajnorská 135, 832 37 Bratislava
2. printech s.r.o. , Račianska 190, 831 06 Bratislava
3. Pavol ŠIDELSKÝ – AKCENT PRINT, Sibírska 31, 080 01 Prešov
Vzhľadom na to, že pri ponuke INTER PRINT s.r.o., nebola splnená základná podmienka
účasti v súťaži, t.j. nebola ponúknutá aspoň minimálna kúpna cena, návrh spoločnosti nebol
v tomto kole súťaže hodnotený.
V súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ súťaže oznámil
prítomným účastníkom pri vyhodnotení návrhov najvyššie ponúkané ceny a umožnil im
ponúkať vyššiu cenu. Po vyhodnotení návrhov, ktoré odzneli na zasadnutí, vyhlasovateľ
a prítomní účastníci dospeli k dohode, že v 1. kole obchodnej verejnej súťaže na predaj
nepotrebného hnuteľného majetku Rozhlasu a televízie Slovenska – tlačiarenské stroje
a zariadenia uspeli 2 účastníci s nasledovnými kúpnymi cenami :
1. printech s.r.o. , Račianska 190, 831 06 Bratislava
Por.

Invent.

č.

číslo

Názov a typ stroja

Dátum

Kúpna

obstarania

cena s DPH
(€)

4

z12268/001

7
9

10
11

Dierovací stroj, NSR

1975

5

z27672/0001 Perforovací stroj

1986

20

z49266/0001 Tabuľkové nožnice na lepenku

1962

40

z73118/0001 n/Sázavou

1963

10

z73601/0001 Zošívačka Lindaco

Zlatiaci lis zn.Stehlík;Žďar

1970

5

15

x12267

Stroj na perforovanie Foellmer

1975

40

17

x25429

Rezačka papiera ADAST

1975

100

18

x33674

Ofsetový stroj Romayor 314

1988

20

Spolu
240

2. Pavol ŠIDELSKÝ – AKCENT PRINT, Sibírska 31, 080 01 Prešov
Por.č. 16

x12269 Stroj na viazanie

kúpna cena s DPH 15 €

Všetky stroje a zariadenia, nepredané v 1. kole súťaže, budú ponúknuté na odpredaj
v ďalšom kole verejnej obchodnej súťaže.

