Obec Čab, Čab 1, 951 24 p. Nové Sady, IČO: 36105724, DIČ:
2021487996

V zmysle § 281 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva Obce Čab č.39/2018 zo dňa 21.12.2018

Odpredáva osobné motorové vozidlo formou obchodnej verejnej súťaže
1, Predmet súťaže
Osobné motorové vozidlo ŠKODA Fabia vo vlastníctve obce Čab . Automobil bol získaný so stavom počítadla Vozidlo bolo používané na služobné účely – prepravu osôb zamestnancami obce . Automobil
bol udržiavaný a v priebehu prevádzky bola vykonávaná údržba ako i menené opotrebované
diely.
Špecifikácia odpredávaného motorového vozidla
Výrobca : VOLKSWAGE A.G.SRN
Rok výroby : 2005
Dátum prvej evidencie v SR : 19.1.2005
Typ/variant/verzia : ŠKODA Fabia GY
Zdvihový objem valcov motora : 1198
Maximálny výkon motora pri otáčkach : 40.0/4 750
Predpísané palivo : BA 95B
Emisný systém : BMD-R KAT
Prevodovka/počet stupňov : 5
Prevádzková hmotnosť : 1010
Prípustná hmotnosť : 1515
Evidenčné číslo vozidla : NR
Výrobné číslo vozidla/VIN/ : TMBPW16Y954277228
Počet najazdených km : 159968
Farba vozidla : Strieborná metalíza
Osvedčenie OEV : SC 847162

Platnosť TK : do 5/2020
Platnosť EK : do 5/2020
Ostatné : vozidlo je v pojazdnom stave, vzhľadom na svoj vek , spôsob doterajšieho užívania
a počet najazdených kilometrov značne opotrebované.
Bližšie informácie k stavu vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci obhliadky
vozidla.
2, Podmienky predaja nehnuteľnosti a predloženia návrhu ponuky
2.1. Adresa a termín podávania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov
Obec Čab , Čab 1, 951 24 podateľňa obecného úradu
Termín :

od 8.1.2019 – do 21.1.2019 do 12.00 hod

Návrhy doručené po termíne budú zo súťaže vylúčené.

2.2. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
a, Východisková kúpna cena je stanovená vo výške 500 eur slovom päťstoeur. V podaných
návrhoch kúpna cena musí byť rovná resp. vyššia ako je stanovená východisková kúpna cena.
Obec Čab nie je platcom DPH.
b, záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 10 dní od podpísania zmluvy.
c, Motorové vozidlo bude odovzdané a odhlásené držiteľom po uhradení celej kúpnej ceny.
d, obsah zamýšľanej Kúpnej zmluvy na ktorom vyhlasovateľ trvá je v prílohe č.1
e, Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu Čab
v termíne v bode 2.1. v uzavretej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž – predaj
osobného motorového vozidla ŠKODA Fabia – neotvárať“ na adresu Obec Čab, Čab 1,
951 24 p. Nové Sady
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia návrhu na prezenčnej pečiatke podateľne obecného úradu.
Návrhy podané po tomto termíne budú zo súťaže vylúčené.
f, návrh musí obsahovať :
-

Návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme v štyroch vyhotoveniach podpísaných
navrhovateľom s uvedením kúpnej ceny pre potreby vyhlasovateľa a v príslušnom
počte vyhotovení pre potreby navrhovateľa,

-

Presnú identifikáciu záujemcu/ podľa preukazu totožnosti v prípade že navrhovateľ je
fyzická osoba, podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra
v prípade, že navrhovateľ je fyzická osoba . podnikateľ/.

-

Výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac /
overená kópia/

-

Oprávnená kontaktná osoba, mobil, telefón, e – mail,

g, kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná kúpna cena . Kúpna cena musí
byť uvedená ako konečná.
h, navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak navrhovateľ podá viac návrhov budú
všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.
i, Vyhodnotenie súťažných návrhov bude verejné a uskutoční sa dňa 22.1.2019 o 14.00 hod.
j, O výsledku obchodnej verejnej súťaže budú účastníci písomne oboznámení do 7 dní odo
dňa zasadnutia komisie určenej na vyhodnotenie návrhov.
k, Vyhlasovateľ si súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže
budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým bilo vyhlásené podmienky súťaže.
l, V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh , ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
m, Predložený návrh nemožno po uplynutí lehoty určenej v bode 2.1.odvolať.
n, Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyradzuje odmietnuť všetky
predložené návrhy.
O, Náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú.
3, Obhliadka predmetu súťaže
Obhliadka predmetu súťaže bude záujemcom umožnená dňa 15.1.2019 /utorok/ v čase od
13,00 do 15,00 hod po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou Jozef Mikuška/ tel.
číslo.0918 076 551
V Čabe dňa 8.1.2019

Jozef Mikuška
starosta obce

Tento materiál bol vyvesený na úradnej tabuli obce Čab v dňoch od 8.1.2019 do 21.1.2019

Príloha č.1 – návrh Kúpnej zmluvy

