Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24,
960 53 Zvolen, IČO: 00397 440
ponúka na odpredaj nasledovný majetok formou výberového konania:
1. Osobný automobil: Škoda Superb 1.9 TDI (3U), ZV-609BI
Rok výroby: 2006
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 24. 05. 2006
Zdvihový objem valcov motora: 1896 cm3
Maximálny výkon motora/otáčky: 77 kW
Farba vozidla: čierna perleť
Výrobné číslo vozidla: TMBCM63U969117373
Počet ubehnutých kilometrov: 524 032
Výbava vozidla: sériová – základná
Technický stav: vozidlo nepojazdné po havárii
Minimálna kúpna cena: 1 200,00 Eur
Osobnú obhliadku vozidiel môžu záujemcovia vykonať v sídle Technickej univerzity vo
Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen po dohode termínu obhliadky s kontaktnou osobou,
ktorou je p. Ondrej Mazúch, tel. číslo: 0907 146 856.
Podmienky predaja:
Uvedený majetok sa odpredáva právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu jednorázovo bankovým prevodom na
účet Technickej univerzity vo Zvolene.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predložené ponuky odmietnuť a výberové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku záujemca predloží v zalepenej obálke, na ktorej bude napísané heslo:
„Ponuka – auto“ a musí obsahovať:
 Názov a E.Č vozidla o ktoré má záujem
 Obchodný názov, IČO,DIČ, IČ DPH, resp. meno a priezvisko záujemcu
 Adresu sídla resp. adresu záujemcu
 Súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s predmetným výberovým konaním
 Číslo účtu v tvare IBAN
 Telefonický kontakt, e-mailový kontakt
 Výšku ponúknutej ceny v EUR
 Podpis záujemcu, resp. podpis splnomocnenej osoby (doložený plnomocenstvom)
Ponuky možno doručiť na adresu: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960
53 Zvolen poštou alebo osobným odovzdaním v podateľni TUZVO do 31. 10. 2018 do
10.00 hod. Rozhodujúci je dátum doručenia na adresu Technickej univerzity vo Zvolene a nie
dátum odoslania poštovej zásielky. Na ponuky doručené po tejto lehote sa neprihliada.
O výsledku budú záujemcovia, ktorí zaslali ponuku informovaní e-mailom prípadne poštou do
10 kalendárnych dní od lehoty na predkladanie ponúk.

Ponuka na odpredaj nie je obchodná verejná súťaž podľa § 281-288 obchodného
zákonníka.

