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NABÍDKA PRODEJE OSOBNÍHO AUTOMOBILU 
Město Louny nabízí k prodeji níže uvedený automobil: 
 

Volkswagen Caddy, 2K 1.4i 59kW 
 
Vyvolávací cena : 25.000,- K č 
 
(Minimální cena stanovená znaleckým posudkem: 77.000 Kč bez DPH, 93.170 Kč s DPH) 
 

 
Bližší informace k prodávanému automobilu: 

Značka a typ vozidla:  Volkswagen Caddy, 2K 1.4i 59kW 
 

Výr. číslo VIN / rok první registrace WV2ZZZ2KZ9X098225 / 2009 

Technický průkaz série, číslo: UD 249662 

Druh vozidla: Nákladní automobil skříňový 

Osvědčení o TP platné do: 10.3.2017 - Neplatná 

Barva vozidla: B4B4 bílá 

Objem, druh, a výkon: 1390 cm3, NA skříňový,  59/5000 

Rozměr a druh pneumatik prvomontáže: 195/65 R 15 91 T 

Schválené změny proti původnímu typu dle TP: ------------- 

Registrační značka: 5U5 2774 

Držitel vozidla v době ocenění: Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny 

Počet předchozích majitelů: 0 

Stav počítače ujetých kilometrů: 97.661 km 

 
Automobil je v současné době pojízdný, má však neplatnou technickou kontrolu z důvodu několika 
závad a je umístěný v garáži Městské policie Louny, Osvoboditel ů 512, Louny.    
 
Lhůta a místo pro podání nabídek:   do 27.07.2018 do 11:00 h.  
 
Nabídku je možno zaslat poštou či podat osobně na adrese:  
Městský úřad Louny, kancelář úřadu, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny 
a to v: 

Pondělí a středa: od 7:00 do 17:00 h 
Úterý:   od 7:00 do 15:00 h 
Čtvrtek:  od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 h 
Pátek:   od 7:00 do 14:45 h 
do podatelny na výše uvedené adrese. 

Nabídka bude při převzetí opatřena datem a časovým údajem převzetí. 
 
Prodej automobilu proběhne obálkovou metodou. 
 
Obálkový výb ěr zájemce se uskute ční dne 27.07.2018 ve 13:00 h na M ěstské policii Louny, 
Osvoboditel ů 512, Louny, v kancelá ři ředitel m ěstské policie. 
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Termín prohlídky vozidla: dne 18.07.2018 v 13:00 h (sraz účastníků u služebny Městské policie Louny, 
Osvoboditelů 512, 440 01 Louny) 

Zájemci dále mohou nahlédnou do znaleckého posudku č. 489-12/2017 vypracovaného Ing. Zdeňkem 
Marelem, IWE v Mostě dne 15.09.2017.  

 

1) Podmínky podání nabídky – co musí obálka obsahovat : 

a) Nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální vyvolávací cena  
b) Identifikační údaje zájemce: 

• fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,  
• právnická osoba – název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ 

c) Podpis zájemce 
d) Závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla 

 

2) Označení obálky   

Zalepenou obálku označte: „Neotvírat – Prodej vozidla Volkswagen Caddy, 2K 1.4 i 59kW “ 
 

 
Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena. Pokud se u více 
zájemců bude shodovat nabídnutá kupní cena a termín podání nabídky, bude výběr určen časovým 
údajem o převzetí na podatelně.  
 
V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno 
výše, nebude do nabídkového řízení zařazena. V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené 
podmínky pro podání nabídky, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené po 
tomto termínu nebudou zařazeny do výběru. 
 
Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních hodinách na Městské policii 
Louny, nebo na tel. 415 654 084. Město Louny si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. Město 
Louny si dále vyhrazuje právo, kdykoli zrušit shora uvedený záměr. 
 
Fotografie prodávaného automobilu a návrh kupní sml ouvy naleznete na webových stránkách 
Městského ú řadu Louny - http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska. html  jako p řílohu 
dokumentu „Nabídka prodeje osobního automobilu“. 
 
 
V Lounech dne 11.07.2018 
 
 
 
 

 
 
Radek Baláš v. r.       
ředitel Městské policie Louny                               
      

 
Vyvěšeno:   
Sejmuto:      

 


