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Nové Město na Moravě
místostarosta

Vraihdavuvo náměstí 103,
59231 Nova MěsLu na Moravě

Určeno

zájemcům o koupi hasičské cisterny

Na značka

MUNMNM/4668/20 i 8-4
Vytí zuj e/linka
Petr Kos / 566 598410

Nové Mčl() I)i Moravě
14.11.2018

Záměr prodeje hasičskéhké cisterny

Město Nové Město na Moravě. Vran lavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě jako výlučný
vlastník vozidla:

TATRA 815 - CAS 24/3200/500-S3Z

vyhlašuje

záměr prodeje:

Cisternové automobilové stříkačky TATRA 815 4 x 4.1 CAS 24/3200/500-53Z. originál hasičský
speciál, první majitel. Rok výruby 1999. první registrace 20.11.2000, v provozu od 01.01 200Ľ STK
do 20.12.2018. výrobce THT Polička.
Rozměry vozidla (d x š x v ): 6)90 x 2500 x 3250 mm, motor typ T3B-928-60. 6 rychlostních
stupňů, výkon 255 kW. kabina tramhusová sklopná 2+4, nástavba technicky zhodnocena v KOBIT
Slatiňany. stav tachometru 27.650 km.
Cerpadlo Godiva OMA 2700. nízkotlaký a vysokotlaký stupeň menovitý tlak 0.8 a 4 Mpa), naviják
s 60 m vysokotlaké hadice osazený proudnicí Protek, nádrž 3200 vody+500 I pěnidla. IlEl) osvětleni
rolet. osvětlovaci stožár, nezávisle topení, pneu Michelin.
Vozidlo v roce 2017 nově lakováno v Komet Pečky,

za minimální kupní cenu ve výši 2 350 000,- Kč.

TEL EFON

566598300

FAX EMAIL

566598305 pusta@ninnin.ez

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB Žďár nad Sázavou

iČ / nič ÚREDNÍ DNY

00294900 Po.St: 8 ‘

7w

Z
O

‚fl

NA MOJAVŘ O

č.ú. 19-1224751/0I00 (700294900 Čt; % ‘ I4°



Podmínky prodeje a vybavení vozidla
Záměr prodeje hude inzerován na wehové stránce Města Nové Město na Moravě a internetových
stránkách nabízející prodej požární techniky.
Podmínky záměru prodeje vozidla hudou zájemcům zaslány na požádání. Součástí je soupis
vybavení vozidla.

Možnosti prohlídky vozidla
Zájemci o koupi se mohou s nabízeným vozidlem seznámit, včetně možnosti zkušební jízdy, po
předchozí telefonické dohodě (kontaktní osoba: Ing. Ondřej Novák, tel. 739 274 877).

Forma a termín prodeje
Prodej nabízeného vozidla bude proveden výběrovým řízením tzv. obálkovou metodou. Vozidlo
hude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Vyhraný zájemce hude infonován
17.12.2018. Předpoklad předání vozidla je únor — březen 2019.

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

Žádost o odkup musí být podána v zalepené obálce na podatelnu Měli, Vratislavovo náměstí 103,
Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.12.2018 v 12:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedeno: “NEOTVÍRAT - nabídka na odkup T815“
Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Ostatní informace
Kupní cena hude kupujícím uhrazena 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.

Stanislav Marek
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