Technické služby mesta Gelnica, príspevková organizácia, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica

OZNÁMENIE O PRIAMOM PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI

Technické služby mesta Gelnica
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v platnom znení a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Gelnici č. 252 zo dňa 30.09.2019
vyhlasuje priamy predaj hnuteľného majetku
Vlastník – predávajúci:

Technické služby mesta Gelnica
IČO: 00056969
DIČ: SK 202 125 9284

Opis majetku:

Nákladné vozidlo
Značka a typ: LIAZ 151.261
Evidenčné číslo vozidla: GL183AD
Výrobné číslo vozidla: TNL151261K2DB0747
Výrobca: LIAZ s.p. Jablonec nad Nisou
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1989

Technický stav vozidla:

vozidlo je dočasne vyradené z evidencie, v zlom technickom
stave, momentálne nepojazdné
Rám s príslušenstvom
- povrchová úprava poškodená prestupujúcou koróziou
- deformácie a praskliny nezistené
Predná náprava a riadenie
- celkový stav: celá skupina je funkčná, na exponovaných miestach silno
skorodovaná
- náboje a disky kolies sú úplné, skorodované
- náprava, uloženie je funkčná, skorodovaná
- brzdové ústrojenstvo kompletné, silno skorodované, opotrebené
- volant poškrabaný, klaksón poškodený
Zadná náprava, rozvodovka
- celkový stav: celá skupina je úplná, na exponovaných miestach silno
skorodovaná
- perá a tlmiče sú opotrebené
- rozvodovka je úplná, bez zjavných závad, spojovací hriadeľ kompletný
Nadstavba
- rám valníka je skorodovaný, odutý a popraskaný
- zadné blatníky skorodované
- osvetlenie neúplné

Motor
- motor je úplný, pred vyradením z prevádzky funkčný
- akumulátor neúčinný
- tesnosť motora nedostatočná, únik oleja
- výfukový systém skorodovaný
- spojka ťažký chod
Kabína
- lak skorodovaný, predná maska chýba
- blatníky deformované, opravované, skorodované
- dvere funkčné, malé deformácie
- podlaha kabíny skorodovaná
- izolácia káblov prístrojovej dosky čiastočne obnažená
- reflektory a osvetlenie neúplné
- sedadlá poškodené
- interiér znečistený a potrhaný
Pneumatiky
- opotrebované
Najnižšia predajná cena:

je stanovená vo výške 1.597,40
- všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku: 1.472,40 €
- paušálne trovy (znalecký posudok)
125,00 €

Úhrada kúpnej ceny:

v deň podpisu kúpnej zmluvy,
bezhotovostným prevodom na účet Technických služieb mesta
Gelnica vo VÚB, a.s. Gelnica - SK07 0200 0000 0012 9250 0959
na základe vyhotovenej faktúry
Lehota na doručenie cenových ponúk:
končí dňa 22.10.2019 o 10.00 hod.
Miesto doručenia:

Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, Gelnica, kancelária
ekonomického úseku

Technické informácie o vozidle a prístup k vozidlu za účelom obhliadky je možné dohodnúť na
tel. č. 053/4821 658
Podmienky cenovej ponuky:
1. Fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, stav,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
Právnicka osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, meno konateľa, telefonický
kontakt
2. Podnikatelia: kópia výpisu z obchodného/živnostenského registra
3. Účel/zámer využitia hnuteľného majetku
4. Cenová ponuka

Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácii
ohľadom priameho predaja.
Uvedené údaje žiadame predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke označenej slovom
„NEOTVÁRAŤ“ a evidenčným číslom e. č.: DHM/021 , napísať meno/názov, adresu toho,
kto ponuku podáva, telefonický kontakt z dôvodu prizvania záujemcu k otváraniu obálok.
Uvedenú obálku vložte do inej väčšej obálky, na ktorú napíšete adresu Technické služby
mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica a svoju adresu /odosielateľ/. Na obálku napíšte
„Priamy predaj DHM“.
Vyhodnotenie ponúk bude predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Termín
zasadnutia mestského zastupiteľstva bude uverejnený na webovej stránke mesta Gelnica –
www.gelnica.sk
Na základe prijatého uznesenia MsZ v Gelnici bude s budúcim kupujúcim podpísaná
kúpnopredajná zmluva

V Gelnici 03.10.2019

