
 

 

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ  

NA ODPREDAJ MAJETKU  

IT TECHNIKA 12 
 

Vážený obchodný partner, 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len „predávajúci“) organizuje verejné 

ponukové konanie za účelom odpredaja nepotrebného majetku - IT TECHNIKA 12. Predmetný 

súbor zariadení je ponúkaný k odpredaju vo forme jedného uceleného balíka. 

 

1. ŠPECIFIKÁCIA MAJETKU 

 
Odpredávaný nepotrebný majetok – IT Technika 12 (viď príloha „Zoznam nepotrebného 

majetku IT Technika 12“) sa nachádza v objekte jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. 

 

 V prípade záujmu je možné uskutočniť fyzickú obhliadku predávaného majetku v 

areáli predávajúceho v Jaslovských Bohuniciach. Termín obhliadky je stanovený na 

09.06.2021 o 09:30 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť  maximálne dvaja zamestnanci záujemcu. 

Najneskôr dva pracovné dni pred termínom obhliadky je nutné zaslať identifikačné údaje 

zúčastnených (meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti) na adresu: 

koptak.juraj@javys.sk z dôvodu vybavenia vstupov do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s.  

 

2. PODMIENKY PREDAJA 
 

Záujemca si musí zabezpečiť všetky činnosti spojené s manipuláciou a transportom 

majetku z areálu predávajúceho v Jaslovských Bohuniciach svojimi prostriedkami a na vlastné 

náklady.  

 

Predávajúci požaduje od všetkých záujemcov o účasť v ponukovom konaní zloženie 

finančnej zábezpeky vo výške 50,- €. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet 

predávajúceho: 

Tatrabanka, a.s., Bratislava 

IBAN:    SK6111000000002629106127 

BIC (SWIFT):   TATRSKBX 

Variabilný symbol:  IČO záujemcu (v prípade právnickej osoby) 

dátum narodenia záujemcu (v prípade fyzickej osoby) 

 Informácia pre príjemcu: zábezpeka IT TECHNIKA 12 

Z ponukového konania budú vylúčené cenové ponuky tých záujemcov, ktorých finančná 

zábezpeka nebude riadne zložená na uvedenom účte najneskôr v posledný deň lehoty na 
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doručenie cenovej ponuky. Zložená finančná zábezpeka bude vrátená záujemcom v plnej výške 

bez úročenia do 7 pracovných dní: 

 

1. Od vylúčenia záujemcu z ponukového konania alebo 

2. Od uhradenia faktúry víťazným záujemcom 

3. Od skončenia lehoty viazanosti ponúk alebo 

4. Od zrušenia výberového konania. 

Záujemca je preto povinný uviesť v ponuke údaje pre vrátenie finančnej zábezpeky 

(t.j. názov banky, IBAN, BIC (SWIFT)). V prípade, že ktorýkoľvek záujemca odstúpi od 

svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, celá výška zábezpeky prepadane v prospech 

predávajúceho. 

 

Predmetom hodnotenia bude: 

 

1. celková cena ponúkaná za odpredávaný majetok 
 

V prípade dostatočného počtu predložených ponúk si predávajúci vyhradzuje právo na 

zrealizovanie elektronickej aukcie, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci účastníci ponukového 

konania, ktorých ponuka bude spĺňať predpísané požiadavky alebo môže predávajúci požiadať 

všetkých záujemcov o navýšenie predloženej cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje 

právo neakceptovať žiadnu z predložených ponúk bez udania dôvodu. Výsledok ponukového 

konania bude oznámený záujemcom až po schválení v štatutárnych orgánoch predávajúceho. 

So záujemcom, ktorého ponuka bude schválená, bude uzatvorený zmluvný vzťah. 

Dohodnutá cena musí byť zaplatená vopred jednorazovo, na účet predávajúceho, do 14 dní od 

doručenia faktúry predávajúcim kupujúcemu. 

Víťazný záujemca – kupujúci si musí odkúpený majetok prevziať a odviezť najneskôr 

do 30 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny. Po uplynutí tejto lehoty bude kupujúcemu 

účtované „skladné“ vo výške 5,-€ za každý začatý deň od uplynutia lehoty na prevzatie a odvoz 

majetku. 

 

 

3. OBSAH CENOVEJ PONUKY 
 

Pokiaľ má Vaša spoločnosť záujem o odkúpenie uvedeného majetku, doručte Vašu 

záväznú ponuku v písomnej forme (v neporušenej a zalepenej obálke) najneskôr do 16.06.2021 

do 15:00 do podateľne predávajúceho, na adresu:  

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.  

PONUKA – IT TECHNIKA 12 - NEOTVÁRAŤ! 

Ing. Henrich Drábik 

Jaslovské Bohunice 360  

919 30 Jaslovské Bohunice 
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Záväzná cenová ponuka musí obsahovať: 

o cenový návrh za odpredávaný majetok  - celý balík zariadení ITT12 v EUR bez DPH 

o platnosť ponuky: minimálne 3 mesiace od stanoveného termínu na doručenie ponúk  

o vyslovený súhlas s podmienkami predaja uvedenými v tejto výzve 

o doklad preukazujúci zloženie finančnej zábezpeky 

o kontaktné údaje: 
 

Kontaktné údaje - fyzická osoba: 

 meno a priezvisko záujemcu 

 adresa trvalého pobytu 

 dátum narodenia 

 názov banky, IBAN, SWIFT - pre účely vrátenia finančnej zábezpeky 

 kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mail osoby záujemcu pre prípad realizácie 

elektronickej aukcie 

 

Kontaktné údaje - právnická osoba: 

 obchodné meno spoločnosti 

 sídlo spoločnosti 

 IČO, DIČ, IČ DPH 

 názov banky, IBAN, SWIFT - pre účely vrátenia finančnej zábezpeky 

 kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mail osoby záujemcu pre prípad realizácie 

elektronickej aukcie 

 

Ponuka a súvisiace doklady musia byť podpísané osobami, ktoré sú oprávnené konať v 

mene spoločnosti. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na: 

 

Juraj Kopták  

Odbor predaja a zmluvnej podpory 

Tel.: 033 / 531 3114 

E-mail: koptak.juraj@javys.sk 

 

 

 

 


