
COLNY URAD MICHALOVCE
Oddelenie právne

Plynárenská 4, 071 01  Michalovce

Naše číslo:                            530067/2021
V Michalovciachdňa:        15.11.2021

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

Verejnú vyhlášku
o opakovanom predaji hnuterných vecí na základe ponuky

Orqanizátor Dredaia:            Colný úrad Michalovce, so sídlom plynárenská 4, 07101  Michalovce

(d'alej len „colný úrad")

Predmet predaia:                 Poškodené ihličnaté rezivo ( ihličnatý odpad  ) -v množstve 4,5 m3.

Predainá cena:                      Poškodené ihličnaté rezivo ( ihličnatý odpad  ) .....,....,...... 6.67,ieur/ m3
ide o minimálnu cenovú ponuku, pričom ide o cenu bez dovozných Dlatieb

Kúpna cena:                          je tvorená ponúknutou predajnou cenou a z nej vymeranými dovoznými platbami (v tomto

pripade iba DPH, nakorko na uvedený predmet predaja je CLO 0%).

Temín na podanie Dísomných ponúk:
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Temín obhliadky:

lehota na doručovanie pÍsomných cenových ponúk je do 08.12.2021  do
16:00   hod.(do   uvedenej   lehoty   musi   byt'  cenová   ponuka   doručená
colnému  úradu,  nestačí  jej  odovzdanie  na  poštovú  prepravu),  pričom
cenová  pon.uka  sa  musí  nachádzat'  v  zalepengj    ovbálke  s  označením
„Cenová ponuka na ihličnaté rezivo - NEOTVARAT", v ktorej musi M'
uvedená    minimálna    cenovú    ponuku    za    m3,        kontaktná    adnesa
a telefonický  kontakt  záujemcu.   Colný  úrad   ponúka  tovar  ako  celok
v množstve 4,5 m3.  Cenové ponuky musia byt' doručené organizátorovi

predaja  na  adresu:   Colný  úrad   Michalovce,   Plynárenská  4,   071   01
Michalovce.

obhliadku  je  možné  vykonat'  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 termin a čas je potrebné si dohodnút' na
tel. č. 056/6872411,

Temín vyhodnotenia Disomných Donúk:        Vyhodnotenie     písomných     ponúk     uskutoční     organizátor     predaja
v priestoroch colného úradu dňa 10.12.2021  o 09:00 hod.

Podmienky ponukového konania

1.     Ponukového konania sa móže zúčastniť Dzická osoba spÓsobilá na právne úkony a právnická osoby (ďalej
len „záujemca").

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

`                     Označenie predmetu, o ktoú má záujemca záujem a jeho množstvo
-       Záváznúcenovú ponuku

`   -Dátum avlastnoručný podpiszáujemcu o kúpu

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



3.     Ponuky, ktoné nespiňajú podmienky uvedené v bode 1  a 2 a na ponuky doručené colnému úradu po uplynutí
termínu na podanie pisomných ponúk sa nebude prihliadat'.

4.     Organizátor predaja vykoná dňa 10.12.2021  o 09:00 hod. na colnom úrade vyhodnotenie pÍsomných ponúk,
ktoré  budú  v  stanovenej lehote  doručené  do  podatel'ne.  Záujemcovia,   ktoúch  pÍsomné  ponuky  budú
doručené colnému úradu v unčenom temíne, sú oprávnení zúčastnit' sa na vyhodnotení písomných ponúk.
Predmet  predaja  bude  predaný záujemcovi  s najvyššou  ponúknutou  predajnou  cenou,  ktoý  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 pnedmet  bude  predaný  záujemcovi,  ktoý  ponúkne  vyššiu  pnedajnú  cenu.  Za  predpokladu,  Že
záujemcovia   ponúknu   rovnakú   predajnú   cenu   a   licitácie   sa   nikto   nezúčastní   budú   vyhodnoteni   a
uprednostnenízáujemcoviavporadítakakobolijednotlivépÍsomnécenovéponukydoručenénacolnýúrad.

5.     Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu predajnú cenu a zaplatí kúpnu cenu (mčenú v súlade s bodom
7tejtovenejnejvyhlášky)naúčetavlehoteuvedenejvuzatvorenejkúpnejzmluve.Vprípade,Žetakneurobí,
organizátorpnedaj.aoslovízáujemcu,ktoýponúkolvporadídruhúnajvyššiupredajnúcenu.Vprípade,Žeani
uchádzač,  ktoného  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 pokračovat', až kým vyčerpá
všetky ponuky.

6.     Organizátor pred,aja uskutočňuje predaj za cenu bez dovozných platieb. Tovarje v správe majetku štátu, ktoú
nie je  tovanom  Unie  a podmienkou  kúpy je  vykonanie colných  fomalít na  prepustenie  do  vorného  obehu
a zaplatenie dovozných platieb.

7.     Predajná cena je cena  bez dovozných  platieb.  Dovozné  platby zahřňajú  DPH  a tieto  budú  vymerané  až
následneznajvyššejponúknutejpredajnejceny.Kúpnacenabudetvorit'najvyššiuponúknutúpredajnúcenu
a z nej vymerané dovozné platby.

8.     Vlastníctvo k tovaru nadobudne záujemca po zaplatení kúpnej ceny a splnení všetkých colných formalít na

prepustenie do vol'ného obehu a zaplatenie dovozných platieb.
9.     Colný  úrad  si  vyhradzuje  právo  odstúpit'  od  ponukového  konania  najneskór  do  termínu  vyhodnotenia

písomných ponúk.
10.   Colný úrad nezodpovedá za vady tovaru predáúaného v ponukovom konaní.
11.   Odovzdanie  predmetu  predaja  kupujúcemu  sa  uskutoční  po  podpise  kúpnej  zmluvy,  colných  formalít  na

prepustenie  do  vol'ného  obehu,  následnom  uhradeni  kúpnej  ceny  a dovozných  platieb.  Odvoz  pnedmetu
pnedaja si  zabezpečí  kupujúci  na  vlastné  náklady a nebezpečenstvo z priestorov  Pobočky colného  úradu
Vyšné  Nemecké,  072  51  Krčava,  a to  v  lehote do troch  pracovných  dní  od  splnenia všetkých  podmienok
stanovených v tomto bode.

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

V Michalovciach dňa 15.11.2021

Povere

Tel.: 056/6872411,  E-mail: Qm_i__p_fQ@flLr
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