OBEC KLOKOČOV
023 22 Klokočov č. 962
PONUKA
na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce
Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou
Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015
ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:

Ojazdené osobné motorové vozidlo
Značka: AUDI 80
Zdvihový objem valcov: 2 309.0 cm3
Rok výroby: 1992
Farba: zelená metalíza pastelová
Počet najazdených kilometrov: 259 484 km
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku vozidla
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke v budove bývalého KRPZ vo Vrchpredmieri,
kontakt: Veronika Haferová, starostka, mobil: 0948 466 770, tel.: 041/4358110 kl. 12,
e-mail: starostka@klokocov.sk
Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 27.09.2016 do 14.30 h
v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – predaj AUDI 80 –neotvárať“ a s uvedením
odosielateľa.
Cenová ponuka musí obsahovať:
•

•
•
•

identifikačné údaje uchádzača (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia /
IČO, telefonický kontakt)
predmet ponuky
ponúknutú cenu
vyhlásenie podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.09.2016 o 15.00 h na Obecnom úrade v Klokočove.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti, alebo budú doručené po určenej lehote,
budú vylúčené z procesu hodnotenia.
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber kupujúceho bude dátum a čas
doručenia ponuky.
Obec Klokočov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

V Klokočove dňa 21.09.2016
Veronika Haferová
starostka obce
Zverejnené dňa 21.09.2016 (úradná tabuľa, internetová stránka obce, obecný rozhlas)
www.klokocov.sk
e-mail: starostka@klokocov.sk, majetok@klokocov.sk

Obecný úrad Klokočov tel.: 041/4358110
starostka mobil: 0948 466 770

fax: 041/4358338

