A Coudelaria de Alter realizou o seu leilão tradicional a 24 de Abril de 2017.
Os equinos não vendidos no Leilão, poderão ser alvo de propostas de aquisição nas
seguintes condições:
1- As propostas devem ser feitas em formulário individual próprio e disponível para
download no link no fim desta página;
2- Deve ser preenchido um formulário de proposta de aquisição, por cada um dos equinos
ao qual se pretenda apresentar proposta;
3- A informação constante no formulário de proposta de aquisição, deverá ser a necessária
e suficiente, para uma adequada identificação do proponente, do equino e do valor de
aquisição proposto, caso contrário a proposta será rejeitada;
4 - Os preços de base para a apresentação de propostas de aquisição de cada equino
estão indicados nas páginas respectivas de “Fêmeas” ou “Machos”, acessíveis através dos
links no final desta página, e correspondem aos preços de saída à praça, no leilão,
acrescidos de 10%;
5- As propostas devem ser efectuadas pelo valor proposto sem IVA, sendo que ficarão
tacitamente sujeitas ao IVA à taxa legal em vigor, que será cobrado adicionalmente no ato
de facturação da proposta adjudicada;
6- O critério de ordenação das propostas e adjudicação à proposta vencedora, é feito pelo
preço mais elevado a pronto pagamento;
7- As propostas deverão ser enviadas, para a Coudelaria de Alter, em carta registada, com
a data de correio de até sexta-feira 8 de Maio de 2017 ou entregues em mão na sede da
Coudelaria de Alter até às 17h30 do mesmo dia;
8- A proposta, elaborada nos termos acima descritos, é apresentada em
invólucro/envelope opaco e fechado, em cujo rosto se deve escrever o nome ou
denominação do concorrente no espaço do remetente e a palavra «Proposta» a seguir ao
nome do destinatário no espaço do destinatário, (como exemplo: Coudelaria de Alter
«Proposta»);
9- As propostas serão abertas em acto público, na sexta-feira dia 12 de Maio de 2017 às
16h00 na Coudelaria de Alter. Os proponentes vencedores serão contactados logo que

seja oficial a decisão da Administração sobre as propostas de compra, assim como todos
os proponentes cabalmente identificados das propostas não vencedoras.
Todos os equinos continuam a poder ser observados na Coudelaria de Alter, com contacto
prévio, onde serão prestados os esclarecimentos necessários.

