
COLNÝ ÚRAD MICHALOVCE
Oddelenie právne

Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

/ji;

Naše číslo:
V Michalovciach dňa:

9868/2020
09.01.2020

Colný úrad Michalovce, príslušný na konanie podľa ust. § 7 zákona Č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 69 ods. 6 zákona Č.
199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov vydáva:

Verejnú vyhlášku
o ďalšom opakovanom predaji hnutel'ných vecí na základe ponuky

Organizátor predaja:

Predmet predaja:

Predajná cena:

Kúpna cena:

Colný úrad Michalovce, so sídlom Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
(ďalej len "colný úrad")

hutný materiál- 36 ks uzavretých profilov so štvorcovým prierezom o rozmeroch 10 cm
x 10 cm x 176 cm x 3 mm.

6 eur/ks
Ide o minimálnu cenovú ponuku, pričom ide o cenu bez dovozných platieb

je tvorená ponúknutou predajnou cenou a z nej vymeranými dovoznými platbami (v
tomto prípade iba DPH, nakol'ko na uvedený predmet predaja je CLO 0%).

Termín na podanie písomných ponúk:

Termín obhliadky:

ý

lehota na doručovanie písomných cenových ponúk je do 31.01.2020
do 16:00 hod. (do uvedenej lehoty musí byť cenová ponuka doručená
colnému úradu, nestačí jej odovzdanie na poštovú prepravu), pričom
cenová ponuka sa musí nachádzať v zalepenej obálke s označením
"Cenová ponuka na hutný materiál- NEOTVÁRAŤ", pričom z obsahu
zaslanej cenovej ponuky musí byť colnému úradu zrejmé počet
profilov, o ktoré má záujemca záujem s uvedením kontaktnej adresy
a telefonického kontaktu záujemcu. Cenové ponuky musia byť
doručené organizátorovi predaja na adresu: Colný úrad Michalovce,
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce.

obhliadku je možné vykonať na základe vzájomnej dohody medzi záujemcom o kúpu
a colným úradom v mieste uskladnenia tovaru, t.j. v priestoroch Pobočky colného úradu
Vyšné Nemecké, 072 51 Krčava, pričom konkrétny termín a čas je potrebné si dohodnúť
na tel. Č. 056/6872411.

Podmienky ponukového konania

Termín vyhodnotenia písomných ponúk: Vyhodnotenie písomných ponúk uskutoční organizátor predaja
v priestoroch colného úradu dňa 05.02.2020 o 09:00 hod.

1. Ponukového konania sa môže zúčastniť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a právnická osoby
(ďalej len "záujemca").

2. Písomná ponuka musí obsahovať:
Meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby; prípadne meno, priezvisko, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak mu bolo pridelené pri registrácii alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby

Tel: 056/6872411, E-mail: cumi.info@financnasprava.sk, www.financnasprava.sk



Označenie predmetu a jeho množstvo
Záväznú cenovú ponuku
Dátum a vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

3. Ponuky, ktoré nesplňaiú podmienky uvedené v bode 1 a 2 a na ponuky doručené colnému úradu po
uplynutí termínu na podanie písomných ponúk sa nebude prihliadať.

4. Organizátor predaja vykoná dňa 05.02.2020 o 09:00 hod. na colnom úrade vyhodnotenie písomných
ponúk, ktoré budú v stanovenej lehote doručené do podateľne. Záujemcovia, ktorých písomné ponuky
budú doručené colnému úradu v určenom termíne, budú pozvaní na vyhodnotenie písomných ponúk.
Predmet predaja bude predaný záujemcovi s najvyššou ponúknutou predajnou cenou, ktorý bude o tejto
skutočnosti informovaný a vyzvaný na podpísanie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny. V prípade, že
záujemcovia ponúknu rovnakú predajnú cenu, v priebehu vyhodnotenia písomných ponúk sa uskutoční
licitácia a predmet bude predaný záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu predajnú cenu.

5. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu predajnú cenu a zaplatí kúpnu cenu (určenú v súlade
s bodom 7 tejto verejnej vyhlášky) na účet a v lehote uvedenej v uzatvorenej kúpnej zmluve. V prípade,
že tak neurobí, organizátor predaja osloví záujemcu, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu predajnú
cenu. V prípade, že ani uchádzač, ktorého cenová ponuka bola v poradí druhá, kúpnu cenu neuhradí
v lehote určenej colným úradom, colný úrad osloví ďalšieho uchádzača v poradí. Takto bude colný úrad
pokračovať, až kým vyčerpá všetky ponuky.

6. Organizátor predaja uskutočňuje predaj za cenu bez dovozných platieb. Tovar je v správe majetku štátu,
ktorý nie je tovarom Únie a podmienkou kúpy je vykonanie formalít na pridelenie colne schváleného
určenia alebo použitia a zaplatenie dovozných platieb.

7. Predajná cena je cena bez dovozných platieb. Dovozné platby zahŕňajú DPH a tieto budú vymerané až
následne z najvyššej ponúknutej predajnej ceny. Kúpna cena bude tvoriť najvyššiu ponúknutú predajnú
cenu a z nej vymerané dovozné platby, t.j. DPH.

8. Vlastníctvo k tovaru nadobudne záujemca po zaplatení kúpnej ceny a splnení všetkých formalít
potrebných na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia.

9. Colný úrad si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania najneskôr do termínu vyhodnotenia
písomných ponúk.

10. Colný úrad nezodpovedá za vady tovaru predávaného v ponukovom konaní.

11. Odovzdanie predmetu predaja kupujúcemu sa uskutoční po podpise kúpnej zmluvy, vykonaní colných
formalít na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia a následnom uhradení kúpnej ceny.
Odvoz predmetu predaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo z priestorov
Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké, 07251 Krčava, a to v lehote do troch pracovných dní od splnenia
všetkých podmienok stanovených v tomto bode.

12. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na telefónnom čísle 056/6872411.

V Michalovciach dňa 09.01.2020

p:;&~J~itík
~~kdl~~colného úradu

Tel.: 056/6872411, E-mail: cumi.info@financnasprava.sk, www.financnasprava.sk


