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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 5/2018 

PREDAJ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA HUFFERMANN 
 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava podľa 
ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov  

vyhlasuje týmto 
obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 (ďalej len „súťaž“) 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy PREDAJ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA 
HUFFERMANN – valníkový príves za týchto súťažných podmienok: 

  
 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 

1. Identifikácia vyhlasovateľa/predávajúceho 
 
Vyhlasovateľ:           Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 
 Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

vložka číslo: 482/B    
v zastúpení:  RNDr. Branislav Cimerman, predseda predstavenstva 
 Ing. Tomáš Mikus, člen predstavenstva 
IČO:                            00 681 300 
IČ DPH:                      SK2020318256 
bankové spojenie:     ČSOB, a.s., číslo účtu: 25332773/7500 
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773 
SWIFT kód: CEKOSKBX 
Osoby oprávnená rokovať: 
- vo veciach zmluvných: Ing. Maroš Hrádela, riaditeľ ÚIaSM 
-     vo veciach technických:  Peter Galajda, vedúci oddelenia dopravy 
Kontakt:                  +421 918 110 643, galajda@olo.sk  

(ďalej len „predávajúci“) 
 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaž 
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber kupujúceho pre uzavretie kúpnej 
zmluvy, ktorej predmetom bude predaj prípojného vozidla HUFFERMANN HAR 18.70 
– ojový príves, EČV: BA-673YP (fotografie predmetu súťaže tvoria Prílohu č.1 tejto 
súťaže):  
 
druh vozidla:     PRÍPOJNÉ VOZIDLO 
kategória vozidla O:   prívesy a návesy za vozidlá 4., 5. a 6. 

kategórie 
podkategória vozidla O4: valníkové prívesy a návesy 
dátum prvej evidencie (rok výroby):   2006 
prevádzková hmotnosť:    3 780 kg 
dátum prvého uvedenia do prevádzky: 07.02.2006 
dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: 16.07.2018 
držiteľ:      OLO a.s. (predávajúci) 
počet držiteľov vozidla:    1 
farba vozidla:      čierna 
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osvedčenie OEV č.:     SB 002561 
platnosť TK:      do 24.10.2019 
platnosť emisnej kontroly:    nepovinná 
 
Ponúkané prípojné vozidlo HUFFERMANN používal predávajúci na prepravu 
veľkokapacitných kontajnerov na odpad. Príves nebol havarovaný, ale je nadmerne 
opotrebovaný z používania v agresívnom prostredí Závodu Spaľovňa odpadu. 
 
Minimálna očakávaná cena je 841 Eur bez DPH, čo je 50% z ceny (1 682,00 Eur bez 
DPH) podľa Znaleckého posudku Ing. J. Svoreňa, č. 16/2018 zo dňa 16.07.2018. 
 
 

3. Typ zmluvy 
 
Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších právnych predpisov. 
 
 

4. Podmienky obsahu zamýšľanej zmluvy 
 
4.1 Kúpna zmluva musí obsahovať presnú identifikáciu kupujúceho:  
- u právnickej osoby/fyzickej osoby je to najmenej: obchodné meno; sídlo/miesto 
podnikania; IČO; IČ DPH, resp. informáciu o tom, či je osoba platcom DPH; telefonický 
kontakt a pod., 
- u občana je to najmenej: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, 
číslo občianskeho preukazu, telefonický kontakt a pod. 
4.2 Kúpna zmluva musí obsahovať záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej 
ceny v číselnej hodnote v eurách aj bez DPH. 
 
  

5. Termín obhliadky a znalecký posudok 
 
Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku a nahliadnuť do Znaleckého 
posudku najneskôr do 26.11.2018 po predchádzajúcom odsúhlasení termínu 
kontaktnou osobou: 
                       Ing. Peter Galajda, telefón: +421 918 110 643, e-mail: galajda@olo.sk  
 
 

6. Spôsob podávania návrhov 
 
Záväzný súťažný návrh v slovenskom jazyku predloží uchádzač osobne alebo ho 
doručí poštou, v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu uchádzača 
a označenie  
„Obchodná verejná súťaž  č. 5/2018 – PREDAJ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA 
HUFFERMANN – valníkový príves – Neotvárať “ 
 
V obálke účastník predloží: 

˗ návrh Kúpnej zmluvy s ponúkanou cenou v zmysle podmienok tejto vyhlásenej 
súťaže, 

 
Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 
predkladania návrhov. Predkladateľ je viazaný svojím návrhom až do výberu 
najvhodnejšieho návrhu. 
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7. Súťažná lehota 
 
Súťaž sa začína zverejnením na internetovej stránke: www.olo.sk   
Súťažné návrhy je možné podávať v lehote 15 kalendárnych dní po zverejnení, 
najneskôr do 30.11. 2018 do 10:00 hod. 
Obálka musí byť doručená na adresu vyhlasovateľa tejto súťaže tak, aby jej prijatie 
mohlo byť zaevidované najneskôr do 30.11. 2018 do 10:00 hod. 
Obálka doručená po stanovenom dátume a čase, bude zo súťaže vyradená a nebude 
sa posudzovať. 
 

8. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je 
najvyššia ponúknutá kúpna cena v eurách bez DPH. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia súťažného návrhu, pričom prednosť má 
návrh skôr doručený. 

 
9. Lehota na zverejnenie výsledkov súťaže 

 
Oznámenie o výsledku súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom najneskôr 
do 20 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže. 
 

10. Ďalšie informácie 
 
Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
Uchádzač nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. 

 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 
b) uverejnené podmienky meniť alebo súťaž kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť, 
c) predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu, 
d) odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu 

v dohodnutej lehote a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom. 
 

Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrh a to aj po uplynutí lehoty  
na predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej 
lehote. 

 
 

      V Bratislave 07.11.2018 
 

 
      .............................................. 

                                        RNDr. Branislav Cimerman 
                                                generálny riaditeľ 
 

Príloha č. 1: fotografie prívesu HUFFERMANN 

http://www.olo.sk/

