Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 B r a t i s l a v a
VYHLASUJE I. KOLO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDAJ
NEPOTREBNÝCH HNUTEĽNÝCH VECÍ :

Por.
č.

Invent.
číslo

Názov predmetu

Dátum
obstarania

Minimálna
kúpna cena s
DPH
(€)

1
2
3
4

Vyvolávací automat Arriblock
X711349
X14820 Triková kopírka OXBERY
X19893 Kopírovací stroj Debrie
X473120 Analyz far filmov

500,00

1.7.1970
1.2.1977

1000,00

1.9.1982

800,00

1.7.1974

2000,00

1.6.1979

100,00

5

X18068 Denzitometer

6

Z10166 Lepička ARRI 16mm

1.11.1974

5,00

7

Z10162 Lepička ARRI

1.11.1974

5,00

8

Z21777 Lepička LSCI 16mm

1.12.1983

10,00

9

Z33421 Rezačka Hammann

1.4.1988

10,00

10

Z10165 Film hoblík Geier

1.11.1974

10,00

Oznámenie o 1. kole verejnej obchodnej súťaži a vzor písomného návrhu sú zverejnené
na webovom sídle www.rtvs.org „Verejné súťaže a predaj majetku“ a na informačných
tabuliach v priestoroch RTVS. Kontaktná osoba : Ing. Peter Ružička, tel. +421908700336,
peter.ruzicka@rtvs.sk . Prípadnú obhliadku ponúkaných hnuteľných vecí je možné dohodnúť
telefonicky alebo písomne.
Písomné návrhy doručí záujemca osobne do podateľne RTVS alebo poštou v zalepenej obálke
s označením „Súťaž, predaj hnuteľného majetku – záznamovej techniky, neotvárať“ do
23.1.2017 do 15,00 hod. na adresu: Rozhlas a televízia Slovenska, Ing. Kvetoslava Blahová,
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. Podmienkou účasti v súťaži je ponúknuť aspoň minimálnu
kúpnu cenu. Vyhodnotenie návrhov je verejné.
Termín vyhodnotenia návrhov : 24.1.2017 o 10,00 hod. v sídle vyhlasovateľa (nová
administratívna budova RTVS), miestnosť č. 118 zasadačka.

Vyhodnotenia návrhov sa môžu zúčastniť :
a) pri právnických osobách a živnostníkoch – štatutárny orgán podľa dokladu o právnej
subjektivite, ktorý predloží vyhlasovateľovi k nahliadnutiu spolu s občianskym
preukazom, príp. ním splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia s úradne
overeným podpisom
b) pri fyzických osobách – záujemca, prípadne ním splnomocnený zástupca na základe
splnomocnenia s úradne overeným podpisom, ktorý predloží vyhlasovateľovi k
nahliadnutiu občiansky preukaz.
Vyhlasovateľ bude hodnotiť návrhy účastníkov pre každú položku majetku osobitne.
Vyhlasovateľ oznámi prítomným účastníkom najvyššie ponúkané ceny a umožní im ponúkať
vyššiu cenu. Kúpna zmluva sa uzavrie so záujemcom, ktorý splní podmienky súťaže a ponúkne
najvyššiu cenu. Pri rovnosti návrhov rozhoduje skorší dátum a čas doručenia.
Záujemcovia budú písomne oboznámení o výsledku vyhodnotenia návrhov do 10 dní od
vyhodnotenia. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti v plnej výške do pokladne RTVS
alebo poukáže finančné prostriedky na bankový účet RTVS (Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo
účtu IBAN: SK1311000000002927123195 VS 47232480) a to do 5 pracovných dní odo dňa
účinnosti kúpnej zmluvy. Hnuteľné veci budú záujemcovi odovzdané po úhrade kúpnej ceny
v sídle RTVS. Záujemca znáša prípadné náklady na demontáž, transport a prepravu hnuteľných
vecí.
V prípade, ak v stanovenej lehote úspešný účastník nezaplatí kúpnu cenu, je RTVS
oprávnená od zmluvy odstúpiť a zaslať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy účastníkovi v
druhom poradí. Ustanovenia tohto bodu platia pre tohto účastníka rovnako.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ukončiť súťaž ako
neúspešnú. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž
zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS
V Bratislave 9. 1. 2017

