Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

Prodej trolejbusů
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 303 23
nabízí k prodeji 4 ks použitých níže specifikovaných trolejbusů.

Plzeň

1) 4 ks trolejbusů jsou k odprodeji ihned
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* u vozu 409 je vadný diferenciál zadní osy
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Výběr nejvýhodnější nabídky bude proveden tak, že prodej bude přidělen tomu zájemci,
který nabídne nejvyšší cenu. Prodej proběhne obálkovou metodou.
Nabídka zájemce bude obsahovat přesnou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu,
u právnických subjektů dále IČ, DIČ, bankovní spojení a jméno osoby oprávněné
k jednání za právnický subjekt. Nabídka bude dále obsahovat cenovou nabídku v Kč
bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH. Nebude-li DPH uvedeno, uvedená
cena bude považována za cenu včetně DPH.
Zájemce může podat nabídku na odprodej celé skupiny vozidel nebo na samostatná
vozidla specifikovaná ve výše uvedené tabulce. Zájemce ve své nabídce uvede
k jednotlivým vozidlům, identifikovaným evidenčním číslem vozu, nabízenou cenu v Kč
bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH a celkovou částku za celkovou skupinu v Kč
bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. V případě zájmu pouze o jednotlivé vozidlo
uvede zájemce ve své nabídce evidenční číslo požadovaného vozu s uvedením
nabízené ceny v Kč bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH.
Platba:
před převzetím zboží – převodem na účet KB Plzeň-město č. ú. 4835660267/0100,
na základě uzavřené Kupní smlouvy. Zaplacením se rozumí datum připsání finančních
prostředků na účet Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.( dále PMDP, a.s.).
PMDP, a.s. neodpovídají za případné vady a nedostatky, které by se objevily po
odprodeji a vyhrazují si právo zrušení prodeje. Vozidla budou odprodána jak stojí a leží,
ve stavu nacházejícím se při nabízené fyzické prohlídce.
Nabídku je nutné doručit v zalepené, neporušené obálce označené heslem:
„NEOTVÍRAT – Prodej použitých trolejbusů“ na přední stranu obálky.
Nabídku v uzavřené obálce zašlete nebo osobně předejte do sekretariátu generálního
ředitele : v pracovních dnech od 8:00 hod. do 12:00 hod.
nejpozději do 31. 08. 2012 do 10:00 hod.
na adresu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č.p. 920/12, 303 23 Plzeň
- pro technické dotazy a prohlídku vozidel je možné kontaktovat technika trolejbusů
p. Pavla Růžičku tel. 378 037 354, MT. 606 704 731, e-mail : ruzicka@pmdp.cz
- obchodní dotazy zodpoví vedoucí oddělení obchodu a MTZ Ing. Zdeněk Karhan
tel. 378 037 305, MT. 724 602 795, e-mail : karhan@pmdp.cz
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