
Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

tel:  042/46508 34
fax: 042/46508 26

http://www.puchov.sk
e-mail: msupuchov@puchov.sk

Osobitné ponukové konanie.

Mesto Púchov v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov 

a v súlade so Zákonom o majetku obcí č. 138/1991Zb.a Zákonom o obecnom zriadení č. 

369/1990 Zb. ponúka na odpredaj nasledovný nadbytočný majetok :

1)Vozidlo  Avia A 30 K-S nosič kontajnerov – lanový systém,

špeciálny automobil, PU – 467 AR, rok výroby 1974,

cena min. 500,- € 

2)Vozidlo Multicar M 25, 

PU -783 AE, skriňa , rok výroby 1984, 

cena min.  200,-€ 

Podmienky ponukového konania:

- v ponuke uvedie záujemca svoje identifikačné údaje

- kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu

- kúpna cena bude zaplatená do 7 dní od podpisu kúpnej zmluvy

- ponuku možno predložiť aj jednotlivo na konkrétne vozidlo

- náklady spojené s prepisom vozidla hradí kupujúci. 

- v prípade predloženia rovnakej ponukovej ceny vyzve komisia na vyhodnotenie ponúk 

záujemcov na rokovacie konanie. 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Záujemcovia predložia cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke, označenej 

heslom: „Ponukové konanie – predaj vozidla  - neotvárať!“ do 20.04.2012 do 14.00 hod.

na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.

Záujemcovia majú možnosť obhliadky vozidiel v areáli Podniku technických služieb mesta, 

s.r.o., Ulica športovcov 890 , Púchov dňa   12 .04. 2012  od 8,00   do 9,00 hod.

Bližšie informácie záujemcom poskytne: Ing. Ján Krajčovič, č. tel.:  0905 472 042

Vyhodnotenie  ponúk vykoná komisia, menovaná primátorom mesta, ktorá bude o výsledku 

víťaza písomne informovať .

Predávajúci si vyhradzuje právo:

-neprijať ponuku a neuzatvoriť kúpnu zmluvu v prípade ak ponúknutá cena bude nižšia ako 

minimálna cena



- zrušiť ponukové konanie

- v prípade nedostatkov v ponuke, ktoré nemenia jej obsah a ponúknutú cenu, vyzvať 

záujemcu o jej doplnenie

V Púchove 29. 3. 2012 Mgr. Marián Michalec
     primátor mesta


