
Ponuka na predaj hnuteľného majetku spoločnosti TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 
 

Spoločnosť TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín vyhlasuje ponuku na odpredaj hnuteľného majetku spoločnosti 
formou priameho predaja: 
Motorové vozidlo Škoda Octavia, EČ: DK078AX 

1. Identifikácia vozidla: osobná automobil 
Typ vozidla:  Škoda Octavia Combi 1.9 TDI Tour 
Výrobca:  Škoda auto a. s., CZE 
Rok výroby:  2009 
Karoséria:   5 dverová, 5 miest na sedenie 
Farba:   biela 
Palivo:   diesel 
Ťažné zariadenie:  nie 
Počet predchádzajúcich držiteľov:  0 
Počet najazdených km:    cca 81 000 
Osvedčenie o evidencii:    PA 131870 

 
2. Všeobecná hodnota vozidla stanovená protokolom k oceneniu jazdeného vozidla z dňa 

13.09.2018, ktoré vykonala spoločnosť IMPA Dolný Kubín, s. r. o. je 2 001,00 € (slovom 
dvetisícjedna eur). Protokol bude k nahliadnutiu pri obhliadke vozidla. 

 
3. Obhliadka vozidla sa uskutoční dňa 28. 09. 2018 v čase od 9:00 h do 10:30 h, v areáli kotolne 

Bysterecká (Bysterecká 1255). Bližšie informácie o predmete a podmienkach predaja osobne 
v sídle spoločnosti na Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, I. poschodie alebo na 
č. tel.: 0911 759 511 
 

4. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Cenové ponuky na odkúpenie uvedeného hnuteľného majetku je potrebné doručiť v písomnej 
forme na adresu: TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín, Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín 
poštou alebo osobne do sídla spoločnosti v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – 
PRIAMY PREDAJ OCTAVIA“ v termíne do 1. 10. 2018, najneskôr do 12:00 h. 
 

5. Cenová ponuka musí obsahovať: 
a. Označenie záujemcu 

-Fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 
trvalého pobytu, telefónne číslo. Ak je fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť 
spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 3 mesiace 
-Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, meno osoby/osôb, ktoré sú 
štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo 
zápisu, predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu 
subjektivitu záujemcu v origináli, nie staršom ako 3 mesiace. 

b. Označenie predmetu kúpy 
c. Výšku ponúknutej ceny za predmet kúpy 
d. Podpis záujemcu 

 
6. Predložením cenovej ponuky záujemca potvrdzuje  súhlas o spracovaní osobných údajov podľa 

zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely súťaže. 
 

7. Obálky s návrhmi na priamy predaj s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať dňa 1. 10. 2018 o 13:00 h. Vyhodnotenie cenových ponúk je neverejné. 



 
8. Minimálna kúpna cena je 2 001,00 € s DPH. 

 
9. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 

 
10. Vybratému účastníkovi priameho predaja bude v lehote do 3 dní od udelenia súhlasu konateľa 

spoločnosti odoslané písomné oznámenie o tom, že je vybratým účastníkom priameho predaja. 
 

11. V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, bude víťaz určený na základe skoršieho 
termínu podania návrhu. 
 

12. S vybratým účastníkom bude uzatvorená kúpna zmluva na odpredaj motorového vozidla ŠKODA 
OCTAVIA COMBI 1.9 TDI Tour, EČ: DK078AX. 
 

13. Návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka 
vyhlasovateľom priameho predaja. 
 

14. Kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy. 
 

15. Ak vybraný účastník kúpnu zmluvu nepodpíše, bude zmluva podpísaná s účastníkom, ktorý 
bude druhý v poradí, a to následne po tom, čo konateľ spoločnosti udelí k tomu súhlas. 
 

16. Priameho predaja sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá má voči spoločnosti TEHOS, s. r. o. Dolný 
Kubín akékoľvek nedoplatky. Ak sa takáto osoba napriek tomu predaja zúčastní, jej ponuka 
bude z predaja vylúčená. 
 

 
 

 

     
 


