Všeobecné podmienky verejného ponukového konania č. 1/2020
1. Úvodné ustanovenia
1.1.

Spoločnosť auctio, s.r.o., so sídlom Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, IČO: 36 765 121, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd.: Sro, vo vložke číslo 19773/N (ďalej len
„auctio, s.r.o.“) vyhlasuje verejné ponukové konanie č. 1/2020 (ďalej len „VPK“) na predaj
nasledovných hnuteľných vecí:
ID
Hnuteľnej
veci
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020

6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020

12/2020
13/2020
14/2020

15/2020
16/2020
17/2020
18/2020

19/2020
20/2020
21/2020

Označenie hnuteľnej veci (značka, model, typ, iné)

Teleskopický nakladač MANITOU MLT 840 137 ST3B
Vyvážacia súprava KOMATSU 840.4, 8-kolesová verzia
Náves BODEX KIS3F s posuvnou podlahou
Podvalníkový náves BODEX NN3J
- Traktor HATTAT A110, spolu s
- Čelným nakladačom HAUER POM - VX 95
(uvedené Hnuteľné vecí sa predávajú spoločne ako
súbor vecí, t.j. ako celok)
Rýpadlo CASE CX80 s energetickými kliešťami Biojack
300
Traktor HATTAT A110
Traktor VALTRA S354
Traktor VALTRA S353
Ťahač návesov Mercedes-Benz Actros 1935
- Štiepkovač Mus-Max, WOOD TERMINATOR s
hydraulickou rukou, spolu s
- Hydraulickou rukou AGAMA AL997
(uvedené Hnuteľné vecí sa predávajú spoločne ako
súbor vecí, t.j. ako celok)
Náves Bodex KIS3F s posuvnou podlahou
Traktor VALTRA S354
- Lesný kolesový traktor EQUUS 175N, spolu s
- Hydraulickou rukou Equus 120, 7,5m s dvojitým
teleskopom
(uvedené Hnuteľné vecí sa predávajú spoločne ako
súbor vecí, t.j. ako celok)
Náves Bodex KIS3F s posuvnou podlahou
Traktor VALTRA N113
Prípojné vozidlá traktorov AGAMA s hydraulickou
rukou
- Vývozný vozík AGAMA LV10, spolu s
- Hydraulickou rukou AL695
(uvedené Hnuteľné vecí sa predávajú spoločne ako
súbor vecí, t.j. ako celok)
Traktor VALTRA N134A
Rýpadlo HITACHI ZX85USB-5A s príslušenstvom:
Adaptér Metalport PT100 s adaptérvou doskou
Rýpadlo HITACHI ZX55U-5A s príslušenstvom: Adaptér
Metalport PT06 a podkopová lopata 300mm

Navrhovaná
predajná cena
(bez DPH)
37 100,00 €
83 520,00 €
18 758,00 €
22 425,00 €

19 489,00 €
35 250,00 €
12 089,00 €
76 750,00 €
70 110,00 €
33 200,00 €

94 310,00 €
31 000,00 €
76 750,00 €

182 000,00 €

31 000,00 €
43 800,00 €
27 500,00 €

53 800,00 €
73 260,00 €
60 450,00 €
57 400,00 €

22/2020
Balíkovač KRONE BIG PACK 1290 HDP
23/2020
ŠKODA Octavia (5E) Diesel 1.6 TDI
24/2020
Traktor VALTRA S353
25/2020
Zhrňovač Tonnutti Milenium V20PRO
(každá z vyššie uvedených hnuteľných vecí ďalej len ako „Hnuteľná vec“)
1.2.
1.3.

1.4.

43 706,00 €
3 400,00 €
68 300,00 €
13 000,00 €

Ak z uvedených informácii nevyplýva niečo iné, vyššie uvedené hnuteľné veci sa predávajú
jednotlivo, pričom každá Hnuteľná vec je samostatným predmetom predaja.
Bližšie informácie ako aj rezerváciu termínu obhliadky je možné dohodnúť na tel. čísle
+421 910 245 129, a to v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00, alebo
e-mailom na adrese: predaj@auctio.sk.
VPK je súťažné konanie, ktoré je organizované za účelom získania čo najvyššej kúpnej ceny. Sumy
uvedené v tabuľke v článku 1. týchto všeobecných podmienok sú len orientačné a predstavujú
približné očakávané kúpne ceny za jednotlivé Hnuteľné veci. Táto skutočnosť však nevylučuje,
aby záujemcovia navrhli kúpnu cenu, ktorá bude nižšia alebo vyššia ako suma uvedená
v predmetnej tabuľke.

2. Cenová ponuka
2.1.

VPK začína dňa 07.04.2020 o 12:00 hod.. Záujemcovia sú povinní doručiť cenové ponuky
emailom na adresu predaj@auctio.sk. Lehota na predkladanie ponúk je 14 (štrnásť) dní odo dňa
začatia VPK, pričom končí štrnástym kalendárnym dňom o 16:00 hod., t.j. 21.04.2020 o 16:00
hod.. Údaje o začatí VPK, resp. o čase zostávajúcom do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
sú zverejnené na webstránke www.auctio.sk. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod..
2.2. Ponuky, ktoré nebudú spoločnosti auctio, s.r.o. doručené do skončenia lehoty sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané alebo dané na poštovú alebo inú prepravu
pred uplynutím lehoty. Spoločnosť auctio, s.r.o. takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri
vyhodnotení VPK sa na nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
2.3. Každý záujemca môže na Hnuteľnú vec predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky spoločnosť auctio, s.r.o. nebude prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a
je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov VPK
alebo v prípade úspešného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy s vlastníkom Hnuteľnej veci.
Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.4. V prípade ak má záujemca záujem o viacero Hnuteľných vecí, je povinný ku každej Hnuteľnej veci
doručiť samostatnú cenovú ponuku.
2.5. Cenová ponuka musí mať nasledovnú štruktúru a obsahovať nasledovné údaje:
2.5.1. v predmete e-mailu je potrebné uviesť: „názov VPK - CENOVÁ PONUKA - ID Hnuteľnej veci“,
2.5.2. v texte e-mailu je potrebné uviesť:
2.5.2.1. nezameniteľné označenie Hnuteľnej veci (napr. ID, Značka, model, typ, a pod.),
2.5.2.2. navrhovaná kúpna cena: uvedenie navrhovanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
s rozčlenením na kúpnu cenu bez DPH a s DPH.
Príklad cenovej ponuky zaslanej e-mailom:
Predmet:
Text:

VPK č. 1/2020 – CENOVÁ PONUKA – 19/2020
ID 19/2020, Kolesový traktor VALTRA N134
Navrhovaná kúpna cena: 75.000,- Eur bez DPH, 90.000,- Eur s DPH

2.6.

2.7.

Cenová ponuka musí byť spoločnosti auctio, s.r.o. doručená z e-mailovej adresy, ktorú záujemca
označí ako svoju identifikačnú e-mailovú adresu v dohode špecifikovanej v článku 4. týchto
všeobecných podmienok, a to z dôvodu verifikácie záujemcu.
Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti budú vyradené z VPK.

3. Úhrada zábezpeky
3.1.

3.2.

3.3.

Záujemcovia sú povinní súčasne s cenovou ponukou zložiť na bankový účet vedený v OTP Banka
Slovensko, a.s., IBAN: SK22 5200 0000 0000 1450 9211, BIC: OTPVSKBX, zábezpeku na úhradu
kúpnej ceny vo výške minimálne 10 % z kúpnej ceny (bez DPH) uvedenej pri Hnuteľnej veci
v tabuľke v článku 1. týchto všeobecných podmienok a rovnako tak aj na webovej stránke
www.auctio.sk. V prípade ak sa kúpna cena uvedená na webstránke www.auctio.sk nebude
zhodovať s kúpnou cenou uvedenou v týchto všeobecných podmienkach, prednosť má kúpna
cena uvedená v týchto všeobecných podmienkach.
Záujemcovia sú povinní pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách
a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „Hnuteľné veci - zábezpeka - ID Hnuteľnej veci“.
Príklad: Ján Novák - Hnuteľné veci - zábezpeka – 19/2020
Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet, spoločnosť
auctio, s.r.o. takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

4. Dohoda
4.1.

Záujemcovia sú povinní najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie cenových ponúk doručiť
na adresu auctio, s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra, vyplnený a podpísaný vzor dohody (ďalej
len „Dohoda“), pričom podpis záujemcu (v prípade právnickej osoby podpis osoby oprávnenej
konať za záujemcu) musí byť úradne osvedčený. Ak bude dohoda podpísaná inou osobou
(odlišnou od záujemcu/osoby oprávnenej konať za záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť aj úradne overené plnomocenstvo.
4.2. Dohody, ktoré nebudú spoločnosti auctio, s.r.o. doručené do skončenia lehoty sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané alebo dané na poštovú alebo inú prepravu
pred uplynutím lehoty. Spoločnosť auctio, s.r.o. v takomto prípade cenové ponuky odmietne ako
neúplné a pri vyhodnotení VPK sa na nebude prihliadať.
4.3. Záujemcovia sú povinní k Dohode priložiť nasledovné prílohy:
4.3.1. vytlačené a podpísané tieto všeobecné podmienky,
4.3.2. pri právnických osobách/fyzických osobách nepodnikateľoch - doklad preukazujúci právnu
subjektivitu záujemcu, t.j. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, pri živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí z neho byť zrejmé, kto je oprávnený konať
v mene za záujemcu).
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

5. Vyhodnotenie ponúk
5.1.

Jednotlivé ponuky budú vyhodnotené najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od uplynutia
lehoty na podávanie ponúk.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Víťazom VPK sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu za Hnuteľnú vec. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
ponúkaná kúpna cena za Hnuteľnú vec.
Spoločnosť auctio, s.r.o. je oprávnená odmietnuť všetky ponuky alebo odmietnuť niektoré
ponuky, v prípade že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Spoločnosť auctio, s.r.o. je oprávnená vybrať si, s ktorým záujemcom uzatvorí kúpnu zmluvu.
Ponúknutie najvyššej kúpnej ceny záujemcovi nezakladá právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Úspešnému záujemcovi bude bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk oznámené, že jeho
ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v
lehote 10 (desiatich) dní od vyhodnotenia ponúk.

6. Doplatenie kúpnej ceny a uzatvorenie kúpnej zmluvy
6.1.

6.2.

Úspešný záujemca je povinný doplatiť rozdiel medzi zloženou zábezpekou a kúpnou cenou
uvedenou v jeho cenovej ponuke najneskôr do 3 (troch) dní od oznámenia, že jeho ponuka bola
vyhodnotená ako víťazná.
Za uhradenie kúpnej ceny sa považuje pripísanie kúpnej ceny v celom jej rozsahu na bankový
účet OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK22 5200 0000 0000 1450 9211, BIC: OTPVSKBX, ktorý
bude uvedený aj v samotnej kúpnej zmluve.
Úspešný záujemca je povinný pri úhrade kúpnej ceny v poznámke platby pri právnických osobách
a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením: “Hnuteľné veci - doplatenie kúpnej ceny - ID Hnuteľnej veci”.
Príklad: Ján Novák - Hnuteľné veci - doplatenie kúpnej ceny – 19/2020

Pokiaľ úspešný záujemca v uvedenej lehote kúpnu cenu neuhradí, má spoločnosť auctio s.r.o.
právo predať Hnuteľnú vec záujemcovi, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu kúpnu cenu za
príslušnú Hnuteľnú vec. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti auctio, s.r.o. na náhradu škody,
ktorá jej vznikla konaním záujemcu, ktorý nesplnil podmienky VPK.
6.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu po uhradení celej výšky kúpnej ceny vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Úspešný záujemca (ďalej len “Kupujúci”) je povinný
uzatvoriť kúpnu zmluvu s predávajúcim najneskôr do 3 (troch) dní od doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy. V prípade ak ide o Hnuteľnú vec, ktorá je evidovaná v evidencii
vozidiel vedenej príslušným orgánom Policajného zboru, je Kupujúci pred uzatvorením Kúpnej
zmluvy povinný odovzdať spoločnosti auctio, s.r.o. Plnomocenstvo na odhlásenie vozidla na
Kupujúceho, s úradne osvedčeným podpisom Kupujúceho. Nesplnenie tejto podmienky sa
považuje za prekážku na strane Kupujúceho.
6.4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Hnuteľnej veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a
podpísaní kúpnej zmluvy.
6.5. Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k Hnuteľnej veci, spolu so všetkými jej
súčasťami a príslušenstvom, a to v stave, v akom sa nachádza v okamihu uzatvorenia kúpnej
zmluvy, vrátane jej zjavných vád, t.j. v stave v akom stojí a leží.
6.6. Kupujúci v kúpnej zmluve prehlási, že:
6.6.1. je oboznámený s právnym aj technickým stavom Hnuteľnej veci vrátane technickej a inej
dokumentácie a Hnuteľnú vec kupuje v stave, v akom sa nachádza v okamihu uzatvorenia
kúpnej zmluvy, vrátane jej zjavných vád, t.j. v stave v akom stojí a leží,
6.6.2. si skontroloval funkčnosť Hnuteľnej veci, prípadne jej častí,
6.6.3. berie na vedomie, že rok výroby určený podľa VIN čísla, dátum prvej evidencie, počet
najazdených kilometrov, prípadne počet motohodín nemusí zodpovedať skutočnosti, resp.
údajom uvedeným v technickom preukaze vozidla.

6.7.

6.8.

6.9.

Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Predávajúci
nezodpovedná za vady Hnuteľnej veci spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jej funkčnosť,
prípadne funkčnosť niektorých jej častí. Predávajúci súčasne upozorňuje, že Hnuteľná vec môže
mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických
dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a fyzickými osobami nepodnikateľmi sa budú
riadiť týmito všeobecnými podmienkami VPK a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.
Kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a fyzickými osobami-podnikateľmi a právnickými
osobami sa budú spravovať týmito všeobecnými podmienkami VPK a ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7. Prevzatie Hnuteľnej veci
7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.2.

7.3.

Kupujúci je povinný najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy prevziať Hnuteľnú vec a na
vlastné náklady zabezpečiť odvoz Hnuteľnej veci z miesta jej uskladnenia, inak mu bude
spoločnosťou auctio, s.r.o. účtované nasledovné parkovné:
pri vozidlách do 3,5t vo výške 25,00 € za každý aj začatý deň,
pri nákladných vozidlách vo výške 50,00 € za každý aj začatý deň,
pri poľnohospodárskych strojoch, lesných strojoch a technike vo výške 50,00 € za každý aj
začatý deň,
pri iných Hnuteľných veciach vo výške 50,00 € za každý aj začatý deň.
V prípade vzniku nároku na parkovné podľa bodu 7.1. týchto všeobecných podmienok je úhrada
parkovného podmienkou odovzdania Hnuteľnej veci Kupujúcemu. Nesplnenie tejto podmienky
sa považuje za prekážku na strane Kupujúceho. Pri prevzatí Hnuteľnej veci bude podpísaný
preberací protokol.
Prevzatím Hnuteľnej veci prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody. Ak je Kupujúci v
omeškaní s prevzatím Hnuteľnej veci, nebezpečenstvo škody na neho prechádza okamihom
uplynutia lehoty uvedenej v bode 7.1. týchto všeobecných podmienok.

8. Záverečné ustanovenia
8.1.

8.2.

8.3.

Toto VPK sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Za oznámenie akejkoľvek skutočnosti úspešnému záujemcovi/Kupujúcemu zo strany spoločnosti
auctio, s.r.o./predávajúceho sa považuje aj doručenie e-mailu na e-mailovú adresu
špecifikovanú v bode 2.6. týchto všeobecných podmienok.
Ustanovenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a úspešných uchádzačom
ako Kupujúcim sa budú riadiť týmito všeobecnými podmienkami. V prípade ak si predávajúci
a Kupujúci v kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, takto dohodnuté podmienky budú mať
prednosť pred podmienkami uvedenými v týchto všeobecných podmienkach.

