
Příloha k usnesení č. RMO/245/05/17

Podmínky výběrového řízení na prodej nákladního automobilu cisternové

stříkačky AVIA A 75-5, regist. značka ZLA3922

Inv. číslo: 326806457

Druh vozidla: nákladní automobil cisternový

Speciální automobil - požární

Kategorie vozidla: SA N2 -P

Tovární značka: AVIA A75 -K

Obchodní označení: CAS 8

Palivo: NM

Zdvihový objem: 3596 ccm

Barva: bílo - červená

Rok výroby: 1997

Datum nákupu: 1998

Technická kontrola do: 03/2018

Ujeté kilometry: 12587 km

Pořizovací cena: 2.200.000 Kč

Město vyhlašuje výběrové řízení na prodej výše uvedeného nákladního automobilu za
následujících podmínek:

- do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze obce, spolky či pobočné spolky, vykonávající 
činnost v oblasti požární ochrany

- zájemce uvede název obce či spolku, sídlo, IČ, jméno osoby, která je oprávněná jednat za 
právnickou osobu, telefonický kontakt,

- minimální kupní cena 165 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje Zastupitelstvem města Otrokovice,
- předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. zástupcem 

uchazeče
- v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhodnocení čas podání 

nabídky s tím, že dříve podaná nabídka má přednost,
- ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, další nabídka

v pořadí nebude stanovena,
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit,
- uzávěrka výběrového řízení: 30.05.2017 v 10.00 hod.

Přihlášku do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené 
obálce s označením „Výběrové řízení - prodej nákladního automobilu" na adresu:

MěÚ Otrokovice
budova č. 1
odbor majetko-právní
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku je možno 
uskutečnit v termínu od 02.05.2017 po osobní dohodě nebo telefonickém objednání. Bližší 
informace podá pí Bc. Jana Páleníková, tel. 577 680 208, palenikova@muotrokovice.cz nebo Ing. 
Jan Kováč, tel. 725 122 474, kovac.jan@muotrokovice.cz.
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