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18.04.2018

Všetkým ZOČ SNA
Vec: Ponuka - odpredaj majetku SNA - lietadlo typ Z 526F, OM-CRO,

V zmysle uznesenia konferencie SNA zo dňa 24.3. 2018 a smernice č. A2-2/2017 pre správu hmotného
majetku SNA ponúkame na odpredaj z majetku SNA lietadlo Zlín Z 526 F, OM-CRO.
Základné údaje:
Výrobca: Moravan n.p. Otrokovice
Výrobné číslo: 1180
Rok výroby: 1972
Celkový nálet / nálet od GO:
Drak: 2362 / 378
Motor: 2317 / 316

GO v r. 2014

Vrtuľa: 1564 / 224

GO v r. 2015

Lietadlo sa predáva s platným ARC a platnou údržbou do mája 2019. Obhliadku lietadla je možné
vykonať na letisku Očová po telefonickej dohode s pánom Huliakom č.t. 0905 902 920.
Detailné informácie o technickom stave, vybavení a pod. na vyžiadanie u technického riaditeľa SNA Ing.
Juraja Filusa.
Podmienky predaja:
Minimálna vyvolávacia cena: 75.000.-€ (SNA nie je platcom DPH).
Svoje cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom Z 526 F na adresu sídla
SNA, Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina v termíne do 30.04.2018 (rozhodujúca je dátum podania na pečiatke
odosielajúcej pošty na obálke). Termín otvárania obálok s ponukami bude dňa 04. mája 2018 o 10,00
hod. v sídle SNA za prítomnosti člena kontrolnej a revíznej komisie a viceprezidenta SNA. Pri otváraní
obálok je možná účasť zástupcu záujemcu, ktorý zaslal ponuku.
Víťaznou ponukou sa stáva ponuka s najvyššou cenou. V prípade, že víťaz neuzavrie kúpnu zmluvu na
predmet predaja do 10 dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami, bude oslovený ďalší záujemca s
druhou najvyššou ponukou.
Vaše prípadné pripomienky a podnety k uvedenému predaju adresujte mailom na adresu: sna@sna.sk
Sekretariát SNA

