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Ponuka
Predaj motorového vozidla
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Údaje o ponuke : predaj prebytočného hnuteľného majetku - osobného motorového vozidla
továrenskej značky ŠKODA Superb, rok výroby 2009, evidenčné číslo vozidla: KE895GJ,
VIN (č. karosérie): TMBAE73T399008476, druh paliva: nafta, objem valcov: 1968 cm3,
číslo technického preukazu: SD 319542, identifikačné číslo motora (typ): BMP, výkon
motora: 103, karoséria druh: AA Sedan, prevodovka/počet stupňov: MT/6, celková hmotnosť:
2110 kg, farba: červená metalíza, stav najazdených kilometrov podľa tachometra: 282176 km
emisná a technická kontrola je platná do 02/2019.
Výbava vozidla: sada žiaroviek, výstražný trojuholník, vesta, lekárnička, rezerva na
oceľovom disku (neplnohodnotná), zdvihák a kľúč, servisná knižka, xenónové svetlomety,
liatinové disky letné (17“) a zimné (16“), ABS+ ESP+ asistent rozjazdu do kopca (HHC)
a kontrola tlaku v pneumatikách (TPM), rádio Bolero – 2 DIN s integrovaným CD meničom
(6CD), MP3, alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom,
zástery zadné a predné, Airbagy pre vodiča a spolujazdca, Bedrová opierka na sedadle vodiča,
Bezpečnostné pásy vzadu 3-bodové, Bočné airbagy vodiča a spolujazdca, Centrálne
zamykanie dverí a palivovej nádrže, Dvojzónová automatická klimatizácia dažďový a
svetelný senzor, El. ovládanie okien vpredu a vzadu, Posilňovač riadenia, ISOFIX, Palubný
počítač, Parkovací senzor vzadu, Predné svetlomety do hmly, Sedadlá v 2.rade sklopné,
Tempomat, Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, Výškovo a hĺbkovo
nastaviteľný volant, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča.
Technický stav motorového vozidla: vozidlo je pojazdné, avšak si vyžaduje nasledovné
opravy: výmena turbodúchadla, výmena čelného skla, výmena kompresora klimatizácie,
výmena spojkovej sady, výmena zotrvačníka. Predpokladaná cena opravy predstavuje sumu
vo výške 3838,93 EUR s DPH.
Dátum zverejnenia ponuky:
27.08.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.08.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2018
Spôsob predaja: zverejnením informácie o predaji na webovom sídle správcu, nakoľko
v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
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predpisov nie je správca povinný ponúknuť prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý sa
nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu, a živé zvieratá v osobitnom ponukovom
konaní alebo v elektronickej aukcii; pri ich prevode je povinný postupovať transparentne,
hospodárne a efektívne.
Výsledkom bude kúpna zmluva.
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Termín obhliadky: na základe predchádzajúcej dohody s kontaktnou osobou resp. s Ing.
Jánom Mičkaninom na t. č. 055/6118325.
Primeraná kúpna cena: 2750 EUR s DPH
Kritéria na vyhodnotenia ponúk: najvyššia cena

Cenovú ponuku na vyššie špecifikované motorové vozidlo, vyjadrenú pevnou sumou v
eurách je potrebné doručiť do 12.09.2018 na adresu správcu: Inštitút nukleárnej a
molekulárnej medicíny, sídlom Rastislavova 43, P. O. BOX E-23, 042 53 Košice, v zalepenej
obálke s označením "Ponuka – ŠKODA Superb - NEOTVÁRAŤ" s uvedením mena a
adresy záujemcu, a to poštou resp. osobne na sekretariát organizácie.
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