Obec Hamry nad Sázavou zveřejňuje podle §39 ods.1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat:

vozidlo ŠKODA 706 RTH CAS 16.
Prodej stroje – vozidlo Škoda 706 RTH CAS 16 bude realizován formou obálkové
metody s minimální prodejní cenou 50 000,– Kč. Otevírání obálek bude neveřejné a
provede jej komise k tomu určená. O prodeji rozhodne ZO zájemci s nejvýhodnější
nabídkou. Jediným hodnotícím kritériem bude nabídnutá cena. V případě shody
nejvyšších nabídek rozhoduje o vítězi čas přijmutí nabídky na OÚ. Zájemci mohou své
nabídky doručit na podatelnu obce Hamry nad Sázavou nejpozději do 31.3. 2022 do
11:00 hod. a to prostřednictvím pošty nebo osobně v úředních hodinách.
Technický stav vozidla: Vozidlo Škoda 706 RTH CAS 16, rok výroby 1962.
Stav tachometru: 42 732 km. Technická prohlídka platná do 09/2022. Částečná koroze.
Pneumatiky původní. Vozidlo je prodáváno, jak stojí a leží, je opotřebené. Vozidlo v
době prodeje nemusí sloužit svému původnímu účelu a nemusí mít vlastnosti obvyklé
pro druh tohoto vozidla. Vozidlo je prodáváno bez náplně palivové nádrže a bez baterií.
Fyzická prohlídka je možná po telefonické domluvě na tel. č. 724 187 448 ( Vlastimil
Rosecký, starosta SDH Najdek). Vyhlašovatel neposkytuje žádné záruky jak z hlediska
technického stavu a funkčnosti, tak i úplnosti zboží.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit celý záměr prodeje bez udání důvodů.
Nabídky musí splňovat následující:
• uvedení nabídkové ceny v zalepené obálce
• obálka bude označena nápisem “Prodej Škoda 706 – NEOTEVÍRAT“
• v nabídce musí být uveden úplný kontakt na kupujícího
• závazek k podpisu kupní smlouvy na výzvu obce Hamry nad Sázavou
• prohlášení o závazku odvozu předmětu koupě na vlastní náklady nejpozději do
10 pracovních dnů od výzvy obce Hamry nad Sázavou (předpokládaný termín
konec dubna 2022)
Adresa pro podání nabídek:
OÚ Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou.

