
  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

 
 

 
 

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE 
 
 
 Mesto Komárno v zmysle § 16 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 3/2003 
o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, v súlade s § 
8 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 
osobitné ponukové konanie na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta:  
1. HIM 6/444/24 – Motorové vozidlo Škoda Felicia combi  
Identifikácia  
Továrenská značka, typ:              Škoda Felicia 1,3 LXI 
Rok výroby:     8/2000 
Výrobné číslo:     31259/50908 
Palivo      Benzín/LPG 
ŠPZ:      KN 775 AR 
Osvedčenie o evidencii č.:   SF 517620 
Farba:       Zelená metaliza 
Platnosť TK do:   8/2016 
Platnosť EK do:   8/2016       
            
Technický stav vozidla:  Vozidlo je v zlom technickom stave: 

• chýbajú silent bloky motora 
• zničené poloosy prednej nápravy- nutná výmena 
• nefunkčný splynovač a regulácia LPG 
• značné netesnosti na olejovom systéme 
• chybná mechanika tiahla prevodovky 
• nefunkčné elektrické sťahovanie okien 
• značne skorodovaná karoséria 

 
                   
Komisionálne stanovená minimálna cena: 150,00 EUR  
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 Podmienky ponukového konania:  

- ponúknutá kúpna cena za jednotlivé položky nemôže  byť nižšia ako komisionálne 
stanovená minimálna cena, 

- kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý v osobitnom ponukovom konaní 
ponúkne najvyššiu cenu. 

 
Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej 
obálke, označenej heslom „ Ponukové konanie – felícia, NEOTVÁRAŤ! „  do 27.08.2014, na 
adresu: Mestský úrad Komárno, Oddelenie prevádzky a MTZ, Námestie generála Klapku 1, 
945 01 Komárno. V ponukách žiadame uviesť telefonický kontakt. Uvedený dátum je 
súčasne rozhodným dátumom, kedy ponuka musí byť doručená na uvedenú adresu. Ponuky 
doručené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnotenia ponukového konania. 

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie mesta, menovanej primátorom  
Komárna   dňa 28.08.2014.  Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 4 dní od otvorenia 
obálok. Víťaz bude o výsledku telefonicky upovedomený po ukončení ponukového konania.  

 
Obhliadku uvedeného automobilu je možné vykonať v pracovných po telefonickom 

dohovore na t.č.:0910 963 177.  
Ostatné info ohľadom ponukového konania na t.č. 0910 788 833. 
 

Vyhlasovate ľ ponukového konania si vyhradzuje právo:  
- zrušiť ponukové konanie,  
- v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať 
záujemcu na jej doplnenie 

 
 

Komárno 14.08.2014 
 
 
 

 
        MUDr. Anton Marek 
                primátor mesta  
 
 
Vyvesené: 
 
Zvesené:  
 
 


