~

BODVATEL S.R.O.,
ŠKOLSKÁ Č. 5, 045 01

Bodva ~

MOLDAVA NAD BODVOU
IČO: 36210269, DIČ: 2021601670,
IČ DPH: SK2021601670

SPOLOCNOSŤZAPíSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOSICE

Predaj

hnuteľného

I. ODDIEL: SRO, VLOŽKA C. 12853/V

majetku

Spoločnosť BodvaTei s.r.o., Školská č. 5, Moldava nad Bodvou, týmto oznamuje zámer

predaja

prebytočného hnuteľného

majetku

spoločnosti.

Druh majetku:
l. Digitálna kamera s príslušenstvom typ NC GY-HM750E
2. Počítačová zostava na editovanie filmov s príslušenstvom
Minimálna kúpna cena je:
Digitálna kamera s príslušenstvom cena určená znaleckým posudkom vo výške 270 €
Počítačová zostava na editovanie filmov s príslušenstvom určená znaleckým posudkom vo
výške 152,40 €
Cenová ponuka musí obsahovať:
Identifikačné údaje navrhovateľa
Cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako cena

určená

znaleckým posudkom

Podmienky predkladania ponuky:
Ponuka musí byť predložená v písomnej fonne v slovenskom jazyku
Tlačivo na predloženie ponuky je v prílohe č. I
Každý navrhovatel' môže predložiť iba jednu ponuku
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré neobsahujú
všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia
Tennín a miesto predkladania ponúk:
Lehota na doručovaníe cenových ponúk je najneskôr do 11.10.2017 do 12,00 hod.
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu: BodvaTei s.r.o., Školská č. la,
Moldava nad Bodvou, kancelária Č. 107 prízemie v zalepenej obálke s označením:
"Cenová ponuka - technika neotvárať"
Ďalšie podmienky:

Obhliadku predmetu predaja sí možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na t. č. 0905 413 734 s p. Valériou Vincovou - konateľkou spoločnosti
v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najvyššia ponúknutá
cena za predaj techniky,
Vybavuje: Valéria Vincová
e-mail: valeria.vincova@bodvatel.sk
• 0905/413734 il 055/460 26 39 5055/460 26 39
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Vyhlasovateľ bude

aj

účastníkov,

písomne infonnovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu ako
ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu

Vyhlasovateľ si

vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy
všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť

odmietnuť

V Moldave nad Bodvou, 4.\ 0.20 17
Valéria Vincová -

Vybavuje: Valéria Vinco\'á

e-mail: vaJeria.vincova@bodvatel.sk
, 0905/413734 if 055/460 26 39 A055 1460 26 39

konateľka spoločnosti

Príloha Č. l
CENOVÁ

PONUKA

Identifikačné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Čislo OP:

telefonický kontakt:
Názov právnickej osoby resp. fyzickej osoby:

..

Sidlo:
IČO/DIČ:
IČ DPH:

Telefonický kontakt:

Cenová ponuka

uchádzača za

predmet predaja:

J. Digitálna kamera s príslušenstvom typ JVC GY·HM750E
slovom:
2.

Počítačová

zostava na editovanie filmov s príslušenstvom

slovom:

V

dňa

€,
.

€,
..

..
Meno a priezvisko/názov - podpis

