Obec Levínská Olešnice
Levínská Olešnice 94
514 01 Jilemnice

ZÁMĚR PRODEJE
NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OBCE LEVÍNSKÁ OLEŠNICE
1. Předmět a rozsah nabízeného majetku
Předmětem prodeje je nepotřebný majetek obce Levínská Olešnice. Jedná se o majetek
přebytečný, který je opotřebený. Kvalita odpovídá opotřebení, nelze reklamovat.
Nabízený majetek :
OA-M1-KO
rok pořízení
max. výkon
stav tachometru
bez platné STK –

osobní automobil kombi – ŠKODA FELICIA KOMBI LX 1.6
1997
55 kW
133 000 km
skončila 28.2.2019

minimální nabídka 3 000,- Kč
2. Požadavek na zpracování nabídky
Zájemce o prodávaný majetek podá nabídku, ve které uvede :
a) jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail
b) nabídkovou cenu
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené :
Prodej nepotřebného majetku obce Levínská Olešnice – neotvírat.
3. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídek končí dne 20.3.2019 v 17:00 hodin.
Nabídku může uchazeč doručit poštou na adresu : Olecní úřad Levínská Olešnice, Levínská
Olešnice 94, 514 01 Jilemnice, nebo osobně na obecní úřad v úředních hodinách

4. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 20.3.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
v Levínské Olešnici.

5. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena. V případě rovnosti nejvyšší
nabídky rozhoduje termín a čas podání nabídky.

6. Platební podmínky prodeje

a) Uchazeči budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem nejpozději do
22.3.2019.
b) Kupující dále zaplatí za vozidlo ekologickou daň – dle typu motoru EU 2 v částce 3 000,- Kč
c) Prodávající na své náklady zajistí evidenční prohlídku vozidla.

d) Kupující si koupený majetek odveze na své vlastní náklady po předchozí domluvě a po
zaplacení kupní ceny v hotovosti na pokladně v kanceláři Obecního úřadu v Levínské
Olešnici.
e) Majetek je nutné zaplatit a odebrat nejpozději do 29.3.2019, jinak bude nabídnut dalšímu
zájemci v pořadí.

7. Bližší informace

Úřední hodiny Obecního úřadu v Levínské Olešnici
- pondělí, středa
8-12 hodin
- úterý, čtvrtek
8- 14 hodin
- pátek
8-12 hodin

14-17 hodin

E-mail : starosta@levinskaolesnice.cz
Kontaktní osoba : Nosková Zdeňka, starostka obce

724 181 526

Zájemci si mohou dohodnout prohlídku nabízeného majetku s kontaktní osobou.

Zveřejněno dne: 5.3.2019

