
Záměr prodeje 

nepotřebného valníkového přívěsu za traktor 

konkrétně SPZ: TA 77-53 v majetku Města Bechyně (provozovatel Služby města Bechyně, p.o) je 

valníkový přívěs za traktor 5 tun, hydraulicky sklápěný, rok výroby 1991, plně funkční po STK (dále 

jen ,,technika“) 

 

nejnižší nabídka 23.000,- Kč 

 

Prohlídka přívěsu je možná po předchozí domluvě s panem Petrem Zemanem, tel. 731 506 825 

v areálu Služeb města Bechyně, Na Libuši 892, Bechyně (Po – Pá: 07:00 – 15:00 hod.) 

 

Pravidla pro prodej nepotřebné techniky 

1) Záměr prodeje nepotřebného valníkového přívěsu za traktor byl schválen Radou města 

Bechyně dne 5.3.2018. 

2) Nepotřebná technika bude prodána uchazeči, který nabídne nejvyšší cenu. Minimální kupní 

cena, s níž se uchazeč může ucházet o koupi techniky, je 23.000,- Kč. 

3) Zájemci o koupi techniky doručí svoji ,,Nabídku na odkoupení techniky“ (dále jen Nabídka) na 

oddělení účetní, rozpočtářka u Služeb města Bechyně, p.o. Na Libuši 892, 391 65 Bechyně 

v zapečetěné obálce s výrazným označením ,,PRODEJ TECHNIKY – NEOTVÍRAT“. Na obálce 

musí být uvedena i zpáteční adresa odesílatele. 

4) Nabídka musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení zájemce, datum narození, 

adresu bydliště, případně i korespondenční adresu, telefonní číslo příp. emailovou adresu pro 

rychlé spojení, nabízenou cenu (číselně a slovně). 

5) Úspěšným zájemcem (kupující) se rozumí zájemce, který splnil podmínky prodeje, tj. 

- Podal nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou a akceptoval toto Pravidlo 

- Nabídku zájemce akceptovala Rada města. 

6) Celá kupní cena bude zaplacena po podpisu kupní smlouvy. Zaplacením kupní ceny se rozumí 

připsání celé kupní ceny na účet Služeb města Bechyně, p.o. nebo hotově na pokladně Služby 

města Bechyně, p.o. 

7) V případě podání více nabídek se stejnou nejvyšší nabídkovou cenou se rozhodne losem. 

8) Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez udání důvodu, či záměr 

prodeje ve kterémkoliv stádiu zrušit a techniku neprodat. Technika se prodává ve stavu, jak 

stojí a leží. 
  
Záměr prodeje techniky se zveřejňuje na stránkách Služeb města Bechyně, Města Bechyně. 

Uchazeči o koupi mohou své nabídky podávat ve lhůtě do 29.3.2018 do 15.00 hodin. 
 

V Bechyni dne 9.3.2018 
 

                                                                                                  Ing. Ladislav Janda 

                                                                                  Ředitel – Služby města Bechyně, p.o. 
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