Městská část Praha – Nedvězí
Únorová 15/3
103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčan

ZÁMĚR NA PRODEJ AUTA
Městská část Praha - Nedvězí zveřejňuje v souladu s ustanovením §39, odst. 1, zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích záměr prodat níže uvedený movitý majetek:





Škoda Felicia 1.3 LXi
najeto 70 721 km, auto sloužilo jako služební vůz úřadu, servisní knížka, STK do 01/2020,
nefunkční startovací baterie
osobní prohlídka možná po telefonické domluvě na tel. č. 267 710 823 nebo 702 251 337
minimální prodejní cena stanovena znaleckým posudkem: 10 000 ,- Kč

Prodej vozidla proběhne obálkovou metodou.
1) Podmínky podání nabídky – co musí obálka obsahovat:
a) nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální prodejní cena
b) identifikační údaje zájemce:
o fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní
nebo emailový kontakt
o právnická osoba - název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ,
telefonní nebo emailový kontakt
c) podpis zájemce
d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla vč.
ekologického poplatku
2) Označení obálky - zalepenou obálku označte:
o „Neotvírat - Prodej vozidla Škoda Felicia“
3) Obálky s nabídkou zašlete poštou na adresu Městská část Praha – Nedvězí, Únorová 15/3, 103 00
Praha 10 – Nedvězí u Říčan nebo předejte osobně v kanceláři úřadu v době úředních hodin nejpozději
do 31.10.2019.
Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena. Pokud se u více
zájemců bude shodovat nabídnutá kupní cena a termín podání nabídky, bude výběr určen losem.
V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno
výše, nebude do nabídkového řízení zařazena. V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené
podmínky pro podání nabídky, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené po
tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních hodinách na úřadě městské
části Praha – Nedvězí nebo elektronicky na adrese karolina.trnkova@mcnedvezi.cz, dále na tel.
702 251 337 nebo na www.mcnedvezi.cz
Městská část Praha - Nedvězí si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a dále si vyhrazuje právo
kdykoli zrušit shora uvedený záměr.

Karolina Trnková
starostka

V Praze dne 1.10.2019
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