Obec Suchý Důl
Suchý Důl 145
549 62
__________________________________________________________________________________________

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na prodej devítimístného
osobního automobilu Opel Movano
Obec Suchý Důl vyhlašuje dne 22.10.2021 výběrové řízení na prodej devítimístného osobního
automobilu Opel Movano.
Účastníkem výběrového řízení může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k
právním úkonům, která má trvalý pobyt na území České republiky.
Předmět nabídky:
Druh vozidla:

Osobní automobil
AF víceúčelové vozidlo

Kategorie vozidla:

M1

Tovární značka:

Opel

Typ:

MW

Obchodní označení:

Movano

Model:

Opel Movano Combi 2.3.CDTI L2H2 MT6 E6 S/S

Palivo:

NM

Zdvihový objem:

2299 cm3

Barva:

červená

Rok výroby:

2016

Technická kontrola do:

17.03.2022

Ujeté kilometry:

17 526 km k 13.10.2021

Datum nákupu:

26.04.2016

Příslušenství:

Sada zimních pneumatik včetně disků

Minimální cena nabídky

500.000 Kč

Technický stav odpovídá počtu najetých km a době provozu
Způsob podání nabídky, nabídková cena
Přihlášku do výběrového řízení je nutno podat osobně na obec Suchý Důl v zalepené obálce s
označením „Výběrové řízení – prodej osobního automobilu" na adrese:
Obec Suchý Důl
Suchý Důl 145
549 62 Suchý Důl
Termín pro podání nabídek
Obálka s nabídkou musí být doručena do 24.11.2021do 10:00 h včetně.

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, případně e-mail,
- u právnické osoby obchodní firma, IČO, sídlo, výpis z obchodního rejstříku, telefon, e-mail, jméno
osoby pověřené k zastupování
- nabídkovou cenu za požadovaný majetek v Kč, která nesmí být nižší než minimální nabídková cena
uvedená v této výzvě,
- předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. uchazeči,
Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky:
Kritériem pro hodnocení nabídky je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Hodnoceny budou pouze nabídky
obsahující nabídkovou cenu alespoň ve výši minimální nabídkové ceny předmětu koupě. V případě
shody nejvyšší nabídnuté ceny více zájemci, rozhodne datum a čas doručení obálky na podatelnu
Obce Suchý Důl. Nedojde-li k uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, bude vyzván k uzavření
smlouvy zájemce, který se umístil na místě následujícím.
Vítězný zájemce je povinen uhradit kupní cenu za předmět prodeje na účet obce Suchý Důl č. ú.:
1184064379/0800, VS:42188 vedený u České spořitelny, a. s, nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
Místo předání:
Kupujícímu bude předmět koupě předán po podepsání kupní smlouvy, po uhrazení kupní ceny na
účet zadavatele a po změně údajů v registru vozidel. Předání se uskuteční v dohodnutém termínu, v
sídle zadavatele.
Podmínky výběrového řízení:
Výběrové řízení je vyhlášeno jako jednokolové. Z předložené nabídky zájemcem neplynou zadavateli
žádné závazky vůči zájemci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení. Náhrady výdajů
spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.
Oznámení o výsledku výběrového řízení:
Do 30.11.2021 bude písemně nebo elektronicky oznámen výsledek výběrového řízení všem
zájemcům, kteří doručili své nabídky v termínu uzávěrky.
Výběrové řízení vyhodnotí na pracovním zasedání zastupitelstvo obce Suchý Důl. Prohlídku je
možno uskutečnit po osobní dohodě nebo telefonickém objednání. Bližší informace podá starostka
obce Blanka Klímová, tel. 603 271 327, starosta@suchydul.cz

