VEC: Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy „Obchodná verejná súťaž na predaj
súboru hnuteľných vecí 002“:
a)

Identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže: SAD Trenčín, Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36 323
977

b)

Identifikačné údaje účastníka súťaže (kupujúceho):

I. Fyzická osoba nepodnikateľ:
meno, priezvisko:
rodné číslo:
dátum narodenia:
trvalé bydlisko:
bankové spojenie:
IBAN:
tel.:
e-mail:
II. Právnická osoba
obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
zastúpená:
zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu ..........., Oddiel: ....., vložka č. ...

bankové spojenie:
IBAN:
tel.:
e-mail:
III. Fyzická osoba podnikateľ
meno, priezvisko:
s miestom podnikania:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaný v : živnostenskom registri okresného úradu ............... , číslo oprávnenia ............
( alternatívne iný druh zápisu)
tel.:
e-mail:

týmto ako účastník súťaže žiadam o kúpu predmetu obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom, pričom
navrhujem kúpnu cenu za celý predmet obchodnej verejnej súťaže vrátane príslušenstva vo výške
.............................................€ bez DPH, slovom ............................................eur,
k cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov.
Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa jednorázovo (naraz), najneskôr do 5 pracovných dní odo
dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
•

Vyhlasujem, že v prípade, ak ako víťaz súťaže neuhradím v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpísania
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili
a zmluva sa od počiatku zrušuje,

•

Vyhlasujem, že dávam (len fyzická osoba) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

•

Zaväzujem sa kúpiť predmet obchodnej verejnej súťaže spolu s príslušenstvom tak, ako stojí a leží

•

Zaväzujem sa, že po dobu 5 ( päť ) rokov od uzavretia kúpnej zmluvy na kúpu predmetu obchodnej verejnej
súťaže nebudem vykonávať dopravu zakúpenými vozidlami ako súčasť služby vo verejnom záujme pre
objednávateľov dopravy v rámci regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja Prehlasujem, že prijímam
podmienku, že tento záväzok bude pre prípad jeho nesplnenia zabezpečený povinnosťou kupujúceho uhradiť
vyhlasovateľovi súťaže vo výške 20.000 EUR

•

Týmto udeľujem súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami.

V ........................., dňa ....................

.....................................................
účastník súťaže
podpis oprávnenej osoby

prílohy:
výpis z obchodného registra/ živnostenského registra/ iného registra
doklad o zložení zábezpeky
4 vyhotovenia podpísanej a vyplnenej kúpnej zmluvy

