OBEC BŘEŽANY II
Obec Břežany II, Břežany II 63
Ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

zveřejňuje
ZÁMĚR
Prodeje níže uvedeného movitého majetku:
Automobilová stříkačka cisternová, registrační značka KO 16-10, tov. značka ASC 25-706 RTH – kombinovaná
cisterna s rozšířenou kabinou, technický průkaz č.AB457529, osvědčení o TP platné do 14. 1. 2023, rok výroby 1965, VIN
vozidla 120050506, obsah motoru 11.781 cm3, 13. 2. 2021 byl proveden Zápis alternativních pneumatik a ráfků.
Technický stav je úměrný k stáří vozidla, vozidlo nedobíjí.
Minimální prodejní cena: 40.000 Kč (včetně DPH).
Uvedené vozidlo si lze prohlédnout na základě předchozí domluvy (tel. 721 288 382 – F. Novotný).
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: fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, kontakt právnická osoba - název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ, kontakt
c) podpis zájemce
d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla
2) Označení obálky - zalepenou obálku označte: „Neotvírat - Prodej vozidla ASC 25-706 RTH“
3) Termín pro doručení obálky s nabídkou kupní ceny: do pátku 3. června 2022 do 12.00 hod. na Obecní úřad Břežany II,
Břežany II 63, 282 01 Břežany II.
Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena. Pokud se u více zájemců bude shodovat
nabídnutá 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.
Obec Břežany II si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. Obec Břežany II si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit
shora uvedený záměr. Návrhy, připomínky a nabídky k výše uvedenému záměru mohou občané i právnické osoby uplatnit
u Obecního úřadu Břežany II (tel. 776 710 133,321 672 769),
e-mail: obec@brezanyii.cz, datová schránka : ID vrvas9p ve lhůtě ode dne zveřejnění tohoto oznámení do
3.6.2022 do 11.00 hod.
Alena Hlaváčková
starostka obce
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