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ZÁMĚR 

prodeje příslušenství vozidla Multikar M25 – cisterna na vodu s příslušenstvím. 

 

 

1. Informace  

Jedná se o cisternu na vodu pro vozidla zn. Multikar, případně podobná. Ocelová nádrž o 

objemu 1000 l je usazena na rámu, který lze vyměnit za jinou nástavbu (sklápěč, valník 

atd.). Součástí je čerpadlo na vodu, poháněné hydromotorem ze zdroje vozidla. Cisterna 

se plné z externího zdroje. Zařízení je v provozuschopném stavu, funkční v r.2020. 

Výrobce nezjištěn, nicméně je to výměnné zařízení na typovou řadu Multikar M25. 

V poslední době bylo provozováno i na M27 

 

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 zájemci, který jako první uhradí kupní cenu ve výši 

25.000, - Kč včetně DPH 

 

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, případně elektronicky emailem na adresu olsa@muhradek.cz 

 

Lhůta pro doručení nabídek končí dne 30.11.2020 v 12:00 hodin.  

Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele, 

nebo přijetí v el.poště.  
 

4. Ostatní informace  

 

Město Hrádek nad Nisou, je oprávněno tento prodej 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 . 

 

 

 

 

V Hrádku nad Nisou dne 04.11.2020 
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Tento záměr byl schválen Radou města dne 14.10.2020 usnesením č. 27/692/RM/20. 

     

 

Vyvěšeno dne: ………………………………. 

 

    Sejmuto dne: ………………………………… 

 

 

 

 
Mgr. Josef Horinka v.r. 
starosta města 


