č. 66/2020
Č.j.: Maj 89072/2020 - SOH

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

ZVEŘEJŇUJE
Záměr prodeje movitého majetku formou obálkové metody - nákladní automobil PICK UP,
tovární značka NISSAN, obchodní označení NAVARA DOUBLE-CAB 2.5DCI 4WD,
kategorie vozidla N1G, typ motoru YD25, barva stříbrná-metal, VIN VSKCVND40U0145046,
datum první registrace vozidla 16.11.2006, datum první registrace vozidla v ČR 07.08.2012,
inv. č. 0000006369 (dále jen "vozidlo") za minimální kupní cenu ve výši 110.000 Kč + DPH
v zákonné výši.
Nabídka se podává v zalepené obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta
(Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim) a odesílatele (jméno, příjmení
(název), adresa (sídlo)), obálka musí být opatřena nápisem "Prodej nákladního automobilu PICK UP, NISSAN, NAVARA, NEOTVÍRAT".
V nabídce budou uvedeny základní údaje o žadateli - jméno, příjmení, bydliště, datum
narození, telefonní a emailové spojení nebo název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, telefonní
a emailové spojení, výpis z obchodního rejstříku u právnických osob, návrh cenové nabídky
+ DPH v zákonné výši, nabídka musí být podepsána zájemcem o koupi vozidla (u právnické
osoby osobou oprávněnou jednat za společnost).
Obálka s nabídkou musí být doručena do 30.09. 2020 do 11:00 hodin včetně. Za okamžik
doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné
převzetí obálky s nabídkou podatelnou Městského úřadu Vlašim na adrese: Městský úřad
Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky;
na nabídky takto podané nebude brán zřetel. Na později došlé nabídky nebude brán zřetel.
Jediným kritériem pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny.
Město Vlašim si vyhrazuje právo tento záměr zrušit, případně nevybrat žádného ze zájemců
o prodej výše uvedeného vozidla nebo ukončit jednání o prodeji vozidla, toto vše bez
uvedení důvodu.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.09.2020 ve 13:00 hod. na Městském
úřadu Vlašim, odbor majetkový, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim. Zájemce je oprávněn
zúčastnit se zasedání komise pro otevírání obálek.
Prohlídka prodávaného majetku je možná na základě telefonické dohody (tel. 313039465,
607502017 - pan Blabol).

Své písemné náměty nebo připomínky můžete zasílat na adresu:
Městský úřad Vlašim,
Odbor majetkový
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Veškeré informace obdržíte na majetkovém odboru Města Vlašimi, Jana Masaryka 302,
258 01 Vlašim

Majetkový odbor: tel.: 313039471

Ing. Luboš Krejča, v.r.
vedoucí majetkového odboru

- o prodeji výše uvedeného vozidla rozhodne Rada města Vlašimi v souladu se zákonem
o obcích

Zveřejněno na úřední desce a na internetu dne : 08.09.2020
Sejmuto dne : .........................…….

