ANBUD: Lastbil reg nr GCU 692

1. Praktisk information
Försäljande enhet

Hagfors Airport
Samhällsbyggnadsavdelningen
Upplysningar

För ytterligare information samt visning av objektet kontakta Jonas Haglund, Hagfors Airport,
jonas.haglund@hagfors.se, 070-3347724.

2. Beskrivning av objektet
Regnr: GCU 692
Färg: Flerfärgad
Fabrikat:SCANIA T93HL 4X2 42
Fordonsår: 1989
Chassinummer/Identifieringsnummer: TH4X2Z01146472
Datum för första registrering:
Senast godkända besiktning: 2002-06-11
Fordonsstatus: Avställd (2002-11-15)
Ytterligare information
Objektet säljes i befintligt skick. Ej brukbar, Bilen är i mycket dåligt skick, bl.a. koppling trasig.
Tekniska data
Max lastvikt: 12 020 kgs
Kaross: 10 (Flak - Lämmar)

Totalvikt: 20 500 kgs
Tjänstevikt: 8480 kgs
Längd: 7100 mm
Bredd: 2500 mm
Lastutrymmets längd: 3800 mm

3. Försäljningsföreskrifter
Anbudstidens utgång

Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast 25 februari 2021, använd gärna bifogad anbudsblankett
i botten av detta dokument.
Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter anbudstidens utgång.
Adressering

Anbudet skall läggas i förseglat kuvert märkt: Anbud Lastbil GCU 692 och skickas till
Hagfors kommun, attn: Marina Bergström, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors.
Lägsta anbudspris
-Förutsättningar

Objektet säljes i befintligt skick. Köparen bekostar frakt/bortforsling själv.
Betalning ska ske till Bankgiro 108-3179 innan fordonet lämnas ut.
Objektet utlämnas mot uppvisat kvitto.
Anbudsgivare har möjlighet till okulärbesiktning av objektet/fordon efter överenskommelse med
Hagfors Airport, se kontaktuppgift ovan.

4. Bedömningsgrunder
Det för kommunen mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. Försäljning sker genom slutet
anbudsförfarande med fri prövningsrätt.
Utvärdering av anbud kan komma att ske via förhandling med varje anbudsgivare för sig, varvid
sekretess gentemot övriga anbudsgivare kommer att iakttas tills dess avtal är behörigen undertecknade.
Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.

5. Fler bilder på objektet

Anbudsformulär
Objekt:
Anbudstid:

Lastbil, GCU 692
Sista anbudsdag 25 februari 2021

Text:

Jag har tagit del av informationen i annonsen
och har haft möjlighet till okulärbesiktning av objektet.
Jag accepterar att objektet säljes i befintligt skick.
Betalning skall ske till Bankgiro 108-3179.
Objektet utlämnas mot uppvisat kvitto.

Pris:

Mitt pris på ovan angivet objekt……………………SEK inkl. moms.

Namn :

Namn:…………………………………………….
Adress:………………………………………….
Tfn:…..…………………………………………..

Underskrift:

Ort / datum ……………………………………………………
Underskrift……………………………………………………

