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Záměr prodeje kameniva. 

 

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako 
výlučný vlastník kameniva frakce 0 – 4 (prosívka) v množství 2960,795 t (dále též „předmět 
koupě“) 
   

v  y h l a š u j e  
 

z  á m ě r      j e h o     p r o d e j e : 

  

1. Kamenivo je k dispozici v areálu kamenolomu města Nové Město na Moravě. 
Minimální nabídková cena: - při odběru 200 – 999 t - 95 Kč/t + DPH, včetně nakládky 
                                                  - při odběru 1000 a více t – 65 Kč/t + DPH, včetně nakládky 

 
2. Možnost seznámení s předmětem koupě a informace o prodeji. 
Zájemci se mohou s předmětem koupě seznámit po předchozí telefonické dohodě (kontaktní 
osoba: Petr  Ptáček, tel. 724 775 894 ). 
 
3. Forma a termín prodeje 

Prodej nabízeného kameniva se uskuteční výběrovým řízením tzv. obálkovou metodou. Kamenivo 
bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou při minimálním odběru 200 t. Předpoklad 
odběru kameniva je prosinec 2018 – leden 2019. 

 
Písemná žádost o koupi  výše uvedeného předmětu koupě musí obsahovat: 
1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ 

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání 
3/ kontakt – telefon, e-mail 
4/ specifikace množství předmětu koupě a nabídková cena za tunu. 

Naše značka: Vyřizuje: Dne: 

MUNMNM/31758/2018 Petr Ptáček / 566 598 364/ +420 724 775 894 

 

05.12.2018 

  

                      

 

Určeno zájemcům o koupi kameniva. 
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Žádost o koupi musí být podána v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, 
Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.12.2018 v 09:00 hod. 
 
Na čelní straně obálky bude uvedeno: "NEOTVÍRAT - nabídka na koupi kameniva“ 

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče. 
 
Podmínky záměru prodeje kameniva budou zveřejněny na úřední a elektronické desce Městského 
úřadu Nové Město na Moravě po dobu min. 15 dnů a rovněž budou inzerovány na 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 na základě faktury se 14 denní 
lhůtou splatnosti. 
        

 
 

          
     
     Stanislav  Marek       vyvěšeno: 
     místostarosta v. r. 
 
 
 
                                                sňato:
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