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Záměr prodeje služebních vozidel

Město Nové Město na
vlastník vozidel

Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako výlučný

- Kia Cee‘d 1,6 CRDi combi,
- Renault Fluence 1,5 DCI sedan,

vyhlašuje

— Vzamer jejich prodeje:

- Kia CeVd 1,6 CRDI combi, diesel, max. výkon 66kW, rok výroby (první registrace) 2012,
STK do ]8.]2.2017, stav tachometru k 17.1.20]? — 118 076 km, centrální zamykání na
dálkové ovládání, manuáLní klimatizace, elektrické ovládání předních oken, 6-ti stupňová
manuální převodovka, barva bílá za minimální kupní cenu ve výši 115 515,- Kč,
- Renault fluence 1,5 DCi sedan, diesel, max. výkon 81kW, (první registrace) 2012, STK
do 22.11.2018, stav tachometru k 17.1.2017 — 57 906 km, centrální zamykání na dálkové
ovládání, bezklíčový systém. automatická klimatizace, tempomat, omezovač rychlosti, zadní
parkovací senzory, elektrické ovládání předních oken, 6-ti stupňová manuá]ní převodovka,
barva bílá za minimální kupní cenu ve výši 132 260,- Kč,
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1. Všechna vozidla jsou nabízena včetně druhé sady pneu s vlastními disky (letní i zimní).

2. Možnosti seznámení s prodávanými vozidly
Zájemci o koupi nabízených vozidel uvedených výše se mohou s nabízenými vozidly seznámit,
nechat je prověřit ve vybraném servisu, včetně možnosti zkušební jízdy, po předchozí telefonické
dohodě (kontaktní osoba: Ing. Radek Fila, tel. 723 190997).

3. Forma a termín prodeje
Prodej jednotlivých nabízených vozidel bude proveden výběrovým řízením tzv. obálkovou
metodou. Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Předpoklad odběru vozidel
je únor - březen 2017.

Písemná žádost o odkup nabízených vozidel musí obsahovat:
1/jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IC, DIC
2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání
3/ kontakt — telefon, e-mail
4/ specifikace požadovaného vozidla a nabídková cena

Žádost o odkup musí být podána jednotlivě na každé vozidlo zvlášf, a to v zalepené obálce na
podatelnu Měli, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí
dne 15.2.20 17 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedeno: “NEOTVÍRAT - nabídka na odkup vozidla“
Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včelně kontaktu na uchazeče.

Podmínky záměru prodeje vozidel budou zveřejněny na úřední a elektronické desce Městského
úřadu Nové Město na Moravě po dobu min. 15 dnů a rovněž budou inzerovány v Novoměstsku ana
internetových stránkách města.

4. Ostatní informace
Kupní cena bude kupujícím uhrazena hotově na pokladně Městského úřadu v Novém Městě na
Moravě nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne
podpisu kupní smlouvy. Předání vozidla proběhne až po úplném zaplacení kupní ceny.
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