OBEC Radim, Radim 8, 507 12
Nabídka prodeje dřevěného přístřešku pro ptáky na
parcele č. 927 a 96/1
v kat.ú. Radim
Dřevěný přístřešek pro ptáky je v dobrém stavu, který odpovídá jeho stáří.

1. Nabídkové řízení je zahájeno dnem 2.6.2015 a bude ukončeno dnem 17.6.2015. Tento den v
19.00 hod. je uzavírka přijímání nabídek
Dřevostavbu je možno si prohlédnout : dne 3.6.2015 od 16,00 hod. do 19.00 hod.
dne 10.6.2015 od 16,00 hod. do 19,00 hod.
dne 17.6.2015 od 16,00 hod. do 18,00 hod.
Kontaktní telefon na obecní úřad : 493 597 125, mobil 603 490 614
2. Způsob označení obálky s nabídkou :
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-

V uzavřené obálce označené v levém horním rohu čelní strany výrazným nápisem
„neotevírat“ a heslem „ Prodej přístřešku pro ptáky“. Na zadní straně uveďte zpáteční adresu
odesílatele.

-

Podáním nabídky uchazeč vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených
v nabídce

-

Na nabídky doručené po termínu uzávěrky pro přijímání nabídek nebude brán zřetel a
neotevřená nabídka bude uchazeči zaslaná zpět na adresu uvedenou na zadní straně.

3. Formální záležitosti žádosti :
- Žádost-nabídka musí obsahovat : jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu,
adresu současného bydliště, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, nabídkovou cenu, termín
a způsob zaplacení kupní ceny, kontakt-tel., mob.,příp. e-mail.
4. Způsob doručení nabídky :
- písemná žádost zájemce bude odeslána na adresu Obecní úřad Radim, Radim 8, 507 12
-

Radim nebo bude doručena osobně do kanceláře OÚ.

-

výsledky budou zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Radim

5. Kriteria hodnocení :
-

výše kupní ceny

Zájemce, jehož nabídka nejlépe splní kritérium a bude doporučena usnesením Zastupitelstva obce
Radim k uzavření smlouvy, bude do15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva písemně informován.
Obec Radim si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a záměr kdykoliv bez udání důvodu
zrušit.

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
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2.6.2015

Vyvěšeno elektronicky dne :
Sejmuto elektronicky dne :

2.6.2015

