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Lesy lÝlěsta ]irkova, příspěVková organizace

Boleboř

1,

431 21 Bo|eboř

Lesy Města Jirkova, p. o.

jednající ředitelem organizace Ing. Jaromiíem Fialou, se sídlem Boleboř č. p. l. 43l 2l
Boleboř na základě usnesení Rady města č, 14/8/RM/2ol7 ze dne 20. 03.2017

vyhlašuje výběrové řízeni na prodej osobního automobilu

Automobil má prošléemise

a propadlé datum technické

prohlidky. termín byl 24. 3. 20l6,

Automobil n€ni určen k provozu v silničnímpřovozu, aI€ na náhradní díly vzhledem
k jeho technickómu §tavu.

Minimální kupní cena je stanovena dle odhadu ve výši ó

000,_

Kč

Podminky účastive výběrovém řízeni:

-

Žadatel doručív zapečetěné obálce žádo§t nejpozději do
hod. na adresu sídla Lesů Města Jirkova, p.o.

2l, 1l.

2017 do 10:00

obálka se ádosti bude označena: ,,Výběrové řízenína prodej o§obního automobilú
LADA NlvA sPEcl AL, v Az 2l2l1,sPz 6U5 3428 _ NEoT}.IRÁT,
Žádost musi obsahovat prohlášení,,Mám zájem o koupi osobniho automobilu LADA
NIVA SPECIAL, VAZ 21214.SPZ 6U5 3428. modrozelené barvy".
Dále zde bude uvedeno jméno a příjmení. adresa trvalého bydliště, datum narozeni,
kontaktní telefon a vlastnoručni podpis žadatele.

v žádosti bude uveden návrh ťšekupní ceny
Kupujici nesmí mít žádnézávazky vůčiměstu Jirkov a organizacim z}izeným

a

založeným Městem Jirkov, po lhůtějejich splatnosti toto doloži čestný prohlášenim,
které bude součástížádosti.
Automobil je možnési prohlídnout v sídle organizace Lesy Města Jirkova, p.o.

Osobní automobil bude prodán zájemci, kteď nabídne nejraššíkupní cenu,

otevířání obá|ek, které bude přístupné pro uchazač€, přoběhne v síd|e Le§ů Mčsta
Jirkova, p.o., dne 21. 11. 2017 v l0ll5 hod. Vítěz bude v}hlášen ihned.
íel.: 474 654 9a2
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Bankovní spojení: KB á,s., Jirkov
čísloúčt!: 35-4168670217/0100
web: http://WWW.lesyjirkov,cz

LesY Města Jirková, příspěVková organizace

Boleboř

1,

431 21 Boléboř

lčo 71232460
DĚ cz7 1232460

Podminky prodeje:
o qi,sledku výběrového řízeni a prodeji konklétnímu zájemci bude roáodovat ředitel

-

organizace, následně dojde k podpisu kupní smlouvy
bezprostředně po podpisu smlouvy musi dojit k uhrazení kupní ceny v pokladně
organizace, okamžikem zaplacení přechiází vlastnictví na nového majitele a poté mu
bude automobil vydán,

Kontaktní infotmace:
Lesy Města Jirkolla, p.o., Boleboř 1, 13l 21 Boleboř,
lng. Jaromír Fiala ředilel- le1.60ó ó02 )45.
e -m aíl : 1_9§!bpkb9!@g]4cL92
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te§y

příspěvtová orPaí|záG

v Boleboři dne 14.I1.2017

"ÉI;jj:#^9,r!4
Fiala

Ing. Jaromir

ředitel

Vyvěšeno: 14. 11.2017
Bude s€jmuto:20. 11, 2017
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Bankovní spojen í: KB a,s., Jilkov
čislo účtu:35-4168670217/0100
Web: http://www,lesYjirkov,cz

