MESTO VYSOKÉ TATRY
so sídlom Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec 1
zverejňuje ponuku č. 99/19 na predaj dlhodobého hnuteľného majetku
motorové vozidlo škoda Fabia Combi, rok výroby 2013
Podmienky predaja:
Mesto Vysoké Tatry má zámer odpredať dlhodobý hnuteľný majetok – motorové
vozidlo značky Škoda Fabia Combi bielej farby, s deliacou mriežkou, s modrým svetelným
signalizačným zariadením, rok výroby 2013, počet najazdených kilometrov 185 868. Jedná sa
o vozidlo, ktoré užívala Mestská polícia Vysoké Tatry. Momentálne nemá platnú technickú
a emisnú kontrolu a je dočasne vyradené z cestnej prevádzky.
Kritériom pri výbere záujemcu je ponúknutá cena. Mesto ponúka motorové vozidlo za
minimálnu cenu 1 000 €.
Termín a miesto podania ponuky:
Ponuky v zalepenej obálke s označením
„Neotvárať – ponuka č. 99/19 – Predaj hnuteľného majetku“
zasielajte v lehote do 15.07.2019 do 12.00 hod. na adresu:
Mesto Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec č. 1.
Ponuka musí obsahovať:
- názov a adresu uchádzača, právnu formu s fotokópiou živnostenského listu alebo
výpis z obchodného registra,
- čestné vyhlásenia uchádzača, že nie je osobou v zmysle § 9a ods.6 , alebo ods.7
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- cenovú ponuku.
Doručené ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo budú
doručené po určenej lehote, budú z výberu vylúčené. Jeden záujemca môže podať len jednu
ponuku, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený. Všetky náklady súvisiace
s predloženou ponukou znáša uchádzač.
Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom najneskôr do 10 dní od
termínu vyhodnotenia ponúk. V prípade, že vybraný uchádzač odstúpi od zmluvy,
vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Schválenie kúpnej zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Vysokých
Tatrách.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, zmeniť už
zverejnené podmienky ponuky alebo ponuku zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú
tieto skutočnosti uverejnené spôsobom akým boli vyhlásené podmienky ponuky.
Ostatné podmienky a bližšie informácie na odd. majetkové:
Alena Čechová, Mesto Vysoké Tatry, majetkové odd., prízemie, č. dv. 20., tel.: 052/4780436,
www.vysoketatry.sk, e-mail: alena.cechova@vysoketatry.sk
V Starom Smokovci 17.6.2019

Ing. Ján M o k o š
primátor mesta

