Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Rozhlas a televízia Slovenska v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na predaj nepotrebného hnuteľného majetku Rozhlasu a televízie Slovenska uvedeného v čl. 2 týchto
podmienok, ktorého je výlučným vlastníkom a vyzýva na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpnej
zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku

1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

1.1. Vyhlasovateľ :
Sídlo:

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , 845 45 Bratislava

štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
IČO :

47232480

DIČ :

2023169973

IČ DPH :

SK2023169973

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka
č. : 1922/B

(ďalej len „RTVS“ alebo „vyhlasovateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE

2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaže“) je predaj nepotrebného hnuteľného majetku
Rozhlasu a televízie Slovenska – zvukovej techniky:
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Minimálna kúpna cena
s DPH
Por.
č.

Názov predmetu

Dátum
obstarania
(€)

1

200,00

DIG ECHO LEXICON

1.4.1989

2

DIG ECHO LEXICON

1.4.1989

200,00

3

DIGIT REVERBERATION LEXICON

1.1.1985

250,00

4

Efektovy procesor EVENTIDE

1.4.1997

200,00

5

HARMONIZER 43000 3B

1.9.1992

200,00

6

EVENTIDE H 949 HARMONIZER

1.1.1982

150,00

7

HARMONIZER 3000 B

1.5.1989

150,00

8

SIMULATOR AKUST PRIESTORU

1.10.1985

200,00

9

DYNAMICKY PROCESOR M500

1.9.1992

150,00

10

ODSUM ZARIAD YSMA 18

1.8.1989

150,00

11

ODSUM ZARIAD YSMA 18

1.8.1989

150,00

12

ZOSTAVA KEPEX

1.2.1988

150,00

13

REŽIJNY STOL S AUT.MIXAŽOU

1.2.1995

3000,00

14

UPRAVOVAC ZVUKU

1.6.1989

150,00

15

STUDIOVY MAGNETOFON /chassys /

1.1.1987

300,00

16

LEXICON ALEX

1.6.1995

30,00

17

LEXICON ALEX

1.6.1995

30,00

18

DIGIT.EFEKT LEXIKON-REFLEX

1.1.1997

30,00

19

DIGIT.EFEKT LEXIKON-REFLEX

1.1.1997

30,00

20

MINIVERB ALESIS MIDI

1.5.1989

20,00

21

DIGIT.DOZ.ZARIAD.

1.4.1991

20,00

22

ZOSTAVA APHEX

1.11.1985

20,00

23

DIGIT ZVUK PROCESOR

1.12.1991

30,00

24

DIGIT ZVUK PROCESOR

1.12.1991

30,00

25

EFEKT SPX 90

1.2.1989

30,00

26

REVERBERATOR YAMAHA REV 5

1.1.1990

30,00

27

STEREO FL SBF 325 A DAMP PEDAL

1.7.1984

20,00

28

COMPRESOR LIMITER

1.8.1995

30,00

29

COMPRESOR LIMITER

1.8.1995

30,00

30

COMPRESOR LIMITER

1.8.1995

30,00
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(ďalej len „hnuteľný majetok“)
Účastníci súťaže môžu posielať návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy s predmetom kúpy - zvukovej techniky jednotlivo
na každý hnuteľný majetok.
Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho návrhu ( resp. návrhov ) na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
je odplatný prevod vlastníckeho práva k uvedenému majetku RTVS.
2.2. Osoby vylúčené zo súťaže
Zo súťaže sú vylúčené podľa § 14 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov fyzické osoby, ktoré sú v RTVS:
a) štatutárnym orgánom,
b) členom štatutárneho, riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu,
c) vedúcim zamestnancom,
d) zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
e) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až d).
RTVS vylúči zo súťaže aj právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného
alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v písmenách a) až e).
2.3. S úspešnými účastníkmi uzatvorí RTVS kúpne zmluvy, ktoré budú upravovať práva a povinnosti zmluvných
strán pri predaji predmetného majetku.

3. SPÔSOB PREDLOŽENIA A OBSAH NÁVRHU
3.1. Účastník doplní do priloženého návrhu, zverejneného na www.rtvs.org svoj návrh kúpnej ceny k technickým
zariadeniam, o ktoré prejavil záujem. Navrhovaná kúpna cena sa musí rovnať, alebo byť vyššia, ako minimálna
kúpna cena uvedená v týchto podmienkach.
3.2. Návrh účastníka súťaže musí obsahovať:
a) názov a sídlo vyhlasovateľa,
b) označenie obchodnej verejnej súťaže,
c) identifikačné údaje účastníka podľa ich dokladu o právnej subjektivite ( výpis z obchodného resp. živnostenského
registra, registra občianskych združení, občiansky preukaz, pri cudzích št. príslušníkoch povolenie k pobytu a pod.,
telefónny kontakt):
- obchodné meno / názov / meno a priezvisko / adresa trvalého pobytu / prechodného pobytu / sídlo,
- špecifikáciu zvukovej techniky ( podľa údajov vyhlasovateľa ), o ktorú má účastník záujem,
- navrhovanú cenu v eurách vyčíslenú na dve desatinné miesta, najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny,
- meno, priezvisko a podpis účastníka, pri právnických osobách a živnostníkoch podpis štatutárneho orgánu podľa
dokladu o právnej subjektivite, v prípade, že návrh predkladá splnomocnený zástupca účastníka, prílohou návrhu
je Splnomocnenie k zastupovaniu účastníka vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, podpísané zastúpeným
v súlade s dokladom o právnej subjektivite a jeho úradne overeným podpisom.
3.3. Návrh účastníka súťaže bude vložený a uzatvorený do pevnej nepriehľadnej obálky, na ktorej bude uvedené:
Rozhlas a televízia Slovenska
Ing. Kvetoslava Blahová
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ - Predaj zvukovej techniky -“

4. KRITÉRIÁ A POSTUP HODNOTENIA NÁVRHOV

4.1. Kritériá výberu najvhodnejšieho návrhu
Kritériom, podľa ktorého bude vyhlasovateľ vyberať najvhodnejší návrh účastníkov, je najvyššia ponúknutá cena.
Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci skorší dátum a hodina doručenia ponuky.
4.2. Postup hodnotenia
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Vyhlasovateľ súťaže bude vyberať najvhodnejší návrh ku každému technickému zariadeniu osobitne.
4.3 Možné navýšenie ceny
Vyhlasovateľ umožní účastníkom prítomným na otváraní návrhov zvyšovať najvyššiu ponúkanú cenu.
Na základe výsledkov otvárania návrhov vyhlasovateľ zostaví poradie prvých troch návrhov na kúpu jednotlivých
zariadení.

5. LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE
5.1. Dátum vyhlásenia súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 18.2.2019.
5.2. Obhliadka
Termín na prípadnú obhliadku hnuteľného majetku / zvukovej techniky je možné vopred dohodnúť telefonicky alebo
písomne. Kontaktná osoba : Ing. Peter Ružička, tel. +421908700336, peter.ruzicka@rtvs.sk . Miestom obhliadky
je areál RTVS, Mlynská dolina, Bratislava.
5.3. Lehota na podávanie návrhov
Záväzné súťažné návrhy možno podávať do 1.3.2019 do 15:00 hod. pre prípad osobného alebo kuriérneho
doručenia; v prípade podania súťažného návrhu k poštovej preprave sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh
doručený vyhlasovateľovi v rovnakej lehote.
Návrhy je možné odovzdať osobne alebo kuriérom do sídla RTVS – Mlynská dolina, Bratislava v pracovných dňoch
v čase od 7:30 do 16:00, prípadne podaním k poštovej preprave v lehote, ktorá je pre prepravcu dostatočná na
splnenie termínu doručenia podľa tohto bodu. Zodpovednosť za včasné doručenie návrhu je vecou účastníka
súťaže a prepravcu.
Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať ani upravovať.
5.4. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov sa uskutoční dňa 5.3.2019 o 14:00 h., v RTVS, zas. č.118, Mlynská dolina, Bratislava.
Otvárania návrhov sa môžu zúčastniť:
a) pri právnických osobách – i) štatutárny orgán podľa dokladu o právnej subjektivite, ktorý predloží vyhlasovateľovi
k nahliadnutiu originál aktuálneho dokladu o právnej subjektivite a občiansky preukaz, ii) splnomocnený
zástupca odovzdá vyhlasovateľovi Splnomocnenie účastníka na jeho zastupovanie podpísané účastníkom
v zmysle jeho dokladu o právnej subjektivite s úradne overeným podpisom a predloží vyhlasovateľovi k
nahliadnutiu originál aktuálneho dokladu o právnej subjektivite a občiansky preukaz,
b) pri fyzických osobách účastník predloží vyhlasovateľovi k nahliadnutiu občiansky preukaz. Splnomocnený
zástupca odovzdá vyhlasovateľovi Splnomocnenie účastníka na jeho zastupovanie podpísané účastníkom
s úradne overeným podpisom a predloží vyhlasovateľovi k nahliadnutiu občiansky preukaz.
Vyhlasovateľ neumožní účastníkovi resp. jeho splnomocnenému zástupcovi účasť na otváraní návrhov, ak sa
nepreukáže požadovanými dokladmi.
Vyhlasovateľ oznámi prítomným účastníkom najvyššie ponúkané ceny zvukovej techniky a umožní im ponúkať
vyššiu cenu.
5.5. Lehota na oznámenie úspešnosti účastníka
Lehota na oznámenie úspešnosti účastníka sa stanovuje na 10 pracovných dní odo dňa otvárania návrhov.
5.6. Ďalšie lehoty
Vyhlasovateľ pošle účastníkom oznámenie o ich úspešnosti. Úspešnému účastníkovi zašle aj kúpnu zmluvu
v dvoch rovnopisoch.
Obidva podpísané rovnopisy zmluvy je úspešný účastník povinný doručiť vyhlasovateľovi súťaže do 5
pracovných dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy s označením „Kúpna zmluva na predaj majetku“.
Úspešný účastník môže podpísanú kúpnu zmluvu doručiť vyhlasovateľovi osobne alebo kuriérom do sídla RTVS,
Mlynská dolina Bratislava v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:00, prípadne podaním k poštovej preprave.
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Vyhlasovateľ vráti úspešnému účastníkovi doporučenou zásielkou jeden rovnopis podpísanej zmluvy do 5
pracovných dní odo dňa jej doručenia vyhlasovateľovi.
Úspešný účastník je povinný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške bezhotovostne na účet RTVS do 5 pracovných dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
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, ktorého súťažný návrh skončil druhý v poradí.
Ustanovenia tohto bodu platia pre tohto účastníka rovnako.

6. DÔVODY VYLÚČENIA ÚČASTNÍKA ZO SÚŤAŽE
Vyhlasovateľ vylúči účastníka zo súťaže ak:
a) návrh účastníka nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3.1. a 3.2.,
b) návrh nebude predložený spôsobom podľa bodu 3.3.,
c) návrh bude podaný po uplynutí lehoty podľa bodu 5.3.
O vylúčení zo súťaže bude vyhlasovateľ účastníka bezodkladne informovať.

7. OSTATNÉ USTANOVENIA
7.1. Podaním návrhu účastník vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže.

.

7.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu
najvhodnejšieho návrhu, právo súťaž zrušiť a právo predĺžiť lehotu na oznámenie úspešnosti účastníka.
7.3. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
7.4. Vyhlasovať súťaže je oprávnený meniť podmienky súťaže iba do termínu ukončenia lehoty na podávanie
návrhov.

V Bratislave, dňa

PhDr. Jaroslav Rezník
Rozhlas a televízia Slovenska
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