Nabídka prodeje osobního automobilu
DACIA DUSTER
Prodávající: Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994, Tyršova 611, Domažlice (dále též
jen „prodávající“)
Kontaktní osoba: Ing. Josef Forst
Tel: 720 994 713
E-mail: forst@domazlické-lesy.cz
Předmět prodeje:
- osobní automobil DACIA, verze DUSTER 4x4
- RZ: 5P5 0597, identifikační číslo vozidla (VIN): UU1HSDARN49585105
- popis: motor 1598 cm3, barva šedá metalíza, počet míst celkem 5, celková délka 4315, šířka
1822, výška 1625, manuální převodovka, automobil je pravidelně servisován
- technický popis vozidla – viz příloha č. 1 (kopie technického průkazu)
- datum první registrace vozidla: 02.10.2013
- stav počítače ujetých km 155 295 (ke dni vyhlášení)
- technická kontrola do 20.08.2021
- automobil po prvním majiteli

Minimální výše kupní ceny: 100.000,00 Kč včetně DPH
Prohlídka automobilu:
- prohlídka automobilu možná po telefonické domluvě, v pracovních dnech od 9:00 do 15:00,
na sídle naší společnosti
Základní hodnotící kritéria:
- nejvyšší nabídková cena
Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka na uzavření kupní smlouvy obsahující návrh výše kupní ceny bude předložena v písemné
formě, v českém jazyce, podepsaná oprávněným zástupcem zájemce, nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, aby zadavatele nemohly uvést v omyl a bude zpracována v jednom vyhotovení
(originále).
Nabídka musí obsahovat
- podepsaný a vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 2
- podepsaný a doplněný koncept kupní smlouvy – viz příloha č. 3
(v případě právnické osoby podepsaný oprávněnou osobou)

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené nápisem "Prodej osobního automobilu DACIA
DUSTER – NEOTEVÍRAT“ nejpozději do 23. června 2021 do 12.00 hod. na adresu: Domažlické
městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01.
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Nebude-li nabídka úplná nebo bude-li koncept kupní smlouvy upravován či měněn, vyhrazuje si
prodávající právo k takové nabídce nepřihlížet.

Další podmínky:
Na tento prodej se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Prodávající si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění kupní smlouvy.
Prodej na splátky není možný. Kupní cena bude uhrazena v jedné splátce dle článku II. konceptu
kupní smlouvy, a to před jejím uzavřením.
Prodávající si vyhrazuje právo od záměru prodat osobní automobil odstoupit bez udání důvodu.
Domažlice 08.06.2021
Ing. Jan Benda, jednatel
podepsal
Ing. Jan Digitálně
Ing. Jan Benda
Datum: 2021.06.08
Benda 13:58:23 +02'00'
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