OZNAM
Mesto Zvolen predáva prebytočný majetok – osobné motorové vozidlo, ktoré je zaradené na
Mestskej polícii Zvolen KIA SORENTO 2.5 CRDi VGT LX
Identifikačné údaje:
Značka a typ vozidla:
KIA SORENTO 2.5 CRDi VGT LX
Rok výroby:
2008
Zdvihový objem valcov motora:
2497 cm3
Max. výkon motora/otáčky:
125 kW
Počet držiteľov:
1
Farba vozidla:
biela
Platnosť TK do:
12.04.2019
Platnosť emisnej kontroly do:
12.04.2019
Počet najazdených km:
144 585
Cena podľa znaleckého posudku (vrátane DPH) celkom:
3600 €
Motorové vozidlo je odhlásené a nepojazdné (vyžaduje opravu).
Cenová ponuka na odkúpenie sa doručuje spolu so sprievodným listom, a to osobne alebo
poštou tak, aby bola najneskôr dňa 23.09.2019 (pondelok) do 14.00 hod. doručená a riadne
zaevidovaná v podateľni Mestského úradu vo Zvolene, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.
Ponuka musí byť uložená v uzavretom obale, na obal je potrebné uviesť meno a bydlisko,
resp. obchodné meno a sídlo uchádzača s označením:
„Predaj vozidla KIA SORENTO 2.5 CRDi VGT LX“
NEOTVÁRAŤ !
Povinné náležitosti cenovej ponuky:
a) Presné označenie účastníka:
-

Fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko
Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO
Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO

b) Výška kúpnej ceny ......... €
c) Dátum a podpis oprávnenej osoby
Adresát:
Mestská polícia Zvolen
Nám. Slobody 24
960 61 Zvolen
1. Ak uchádzači predložia rovnakú cenovú ponuku, minimálne však vo výške 3600 EUR (vrátane
DPH), rozhodne cenová ponuka, ktorá bola mestu ako prvá doručená.
2. Víťaz je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 10. dní odo dňa jej doručenia od
predávajúceho a uhradiť kúpnu cenu vozidla do 10. dní od podpísania kúpnej zmluvy.
3. Ak víťaz cenovej ponuky neuzatvorí kúpnu zmluvu v danej lehote podľa bodu 2., bude určený
uchádzač, ktorý dal druhú najvyššiu cenovú ponuku kúpnej ceny, Mesto Zvolen vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy uchádzača, ktorý dal druhú najvyššiu cenovú ponuku kúpnej ceny.
4. Uchádzač (aj konateľ, spoločník, prokurista spoločnosti) nesmie mať ku dňu ukončenia
predkladania ponúk, t.j. ku dňu 23.09.2019 (pondelok) voči Mestu Zvolen nijaké podlžnosti,
v opačnom prípade jeho ponuka bude vylúčená.
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Pacigová Zwachová (tel. kontakt 045/5331 000)
Obhliadka vozidla: 16.09.2019 o 16.00 hod. inšp. Peter Husárik (tel. kontakt 045/5331 000)
Vo Zvolene: 02.09.2019

