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ZÁMĚR 

prodeje speciálního automobilu – Mercedes Benz 310D 

 

 

1. Informace o vozidle  

 

Jedná se o speciální automobil – Mercedes Benz 310D pro přepravu osob a zařízení, 
motor – diesel, výkon 70 kW, zdvihový objem 2 874 cm3, rok výroby 1995, bez STK, stav 

tachometru 182.552 km. 

Vozidlo je 9místné, totální koroze nosných prvků karoserie, motor funkční, vhodné na 
ND. Odhadní cena dle znaleckého posudku č.567-22-2018 je 17.000, - bez DPH  .  

 

2. Prohlídka vozidla  

 

Vozidlo je možno prohlédnout na adrese Stará čp.278, Hrádek nad Nisou,  
po předešlé telefonické dohodě p. Josefem Olšou tel.: 724 180 490. 

 

3. Podmínky prodeje   

 

Prodej vozidla bude proveden výběrovým řízením tzv. obálkovou metodou. Vozidlo bude 

prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou – po provedení výběrového řízení a 

schválení Radou města Hrádek nad Nisou, bude uzavřena kupní smlouva.  

 

Písemná nabídka o odkup nabízeného vozidla musí obsahovat:   

a) Jméno a příjmení uchazeče, datum narození (fyzické osoby),  
Název společnosti, IČ, DIČ (právnické osoby),  

b) Trvalé bydliště (fyzické osoby), 

sídlo podnikání (právnické osoby, podnikající fyzické osoby),  

c) kontakt – telefon, e-mail,  

d) nabídkovou cenu za vozidlo, minimálně však 5.000, - Kč vč. DPH.  

 

Poznámka – Podmínkou prodeje je zaplacení všech úhrad spojených s převodem 
uchazečem (zejména evidenční kontrola, „ekologická daň", správní poplatky apod.), které 

nejsou součástí nabídkové ceny, a uchazeč je uhradí v souvislosti s uzavřením kupní 
smlouvy.  

 

Nabídku je možné doručit osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu  

Město Hrádek nad Nisou, Horní Náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou   

V případě osobního podání je možno doručit nabídku v pracovních dnech pondělí, středa 
od 7:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek od 7:00 – 15:00 hodin a pátek od 7:00 – 14:00 hodin 

Lhůta pro doručení nabídek končí dne 11.10.2019 v 12:00 hodin.  

Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele.   

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem:  



 

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 
Městský úřad Hrádek nad Nisou 

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Odbor investic a správy majetku 

 

 

 

„Nabídka na odkup vozidla MERCEDES BENZ 310D", na které musí být uvedena adresa 

uchazeče.   
 

4. Ostatní informace  
 

Město Hrádek nad Nisou, je oprávněno kdykoliv toto výběrové řízení bez uvedení důvodu 
zrušit nebo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít kupní smlouvu.  

 

Podrobné informace k výběrovému řízení poskytne p. Olša Josef, technik odboru investic 
a správy majetku, tel.: 724 180 490, e-mail: olsa@muhradek.cz . 

 
 

 

 
Tento záměr byl schválen Radou města dne 18.09.2019 usnesením č. 28/714/RM/19. 

     

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Josef Horinka v.r. 

starosta města 
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