Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Č. j. : HSOS-1857-11/2014

V Ostravě dne 20.05.2014

Nabídka majetku k odprodeji - obálková soutěž – III. kolo
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) v souladu se
zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů nabízí k odprodeji tento majetek státu:
Automobil osobní Škoda Fabia 1,2 hatchback; RZ: 2T6 7429; rok pořízení 2003;
pořizovací cena 327.500 Kč; stav km: 167 000; minimální kupní cena činí 20 000,- Kč
Minimální kupní cena vozidla je snížena oproti ceně uvedené v II. kole obálkové soutěže č.j.
HSOS-1857-10/2014 ze dne 25.04.2014, neboť ani v tomto II. kole nebyly podány žádné
nabídky.
Vozidlo je v důsledku dlouhodobého intenzivního používání značně fyzicky i morálně
opotřebeno, jeho stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Karoserie včetně podvozu je
provozem značně opotřebená a místy poškozená korozí. Nápravy mají zvětšené vůle
v nábojích, uchycení ramen a tlumičů pérování. Motor má závadu v systému řízení
výfukových plynů.
Bližší informace k nabízenému majetku na žádost sdělí Ing. Pavel Melecký, tel. 950730321,
mobil 724178436.
Kupující bude vybrán na základě nabídek podaných v obálkové soutěži.
Podmínky pro zařazení do obálkové soutěže:
V případě Vašeho zájmu o odkoupení výše uvedeného majetku doručte Vaši nabídku poštou
na adresu HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo osobně na podatelnu
v sídle HZS MSK, a to nejpozději do 02.06.2014 do 13.00 hodin v zalepené obálce, označené
takto:
„obálková soutěž – FABIA RZ: 2T6 7429 – neotvírat“
Nabídky doručené po tomto termínu nebudou otevřeny ani hodnoceny.
V nabídce uveďte Vaše celé jméno, adresu, telefon, nabídkovou cenu za vozidlo, Váš
kontaktní e-mail, datum a Váš podpis. Nabídková cena musí být nejméně ve výši minimální
kupní ceny výše uvedené. Nabídka, která nebude zmíněné náležitosti obsahovat, nebude
hodnocena.

Vyhodnocení:
Obálky budou otevřeny a vyhodnocení bude provedeno dne 02.06.2014 v 13.00 hodin na odd.
finančním HZS MSK, kanc. č. D 324. Otevírání obálek a vyhodnocení se mohou zúčastnit
zájemci, kteří podali včas nabídku.
Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou za dané vozidlo
při dodržení podmínek výše stanovených. Nabídková cena za dané vozidlo uvedená ve
vítězné nabídce bude konečnou kupní cenou, za kterou bude majetek odprodán. Jakákoliv
další úprava výše kupní ceny je nepřípustná.
Všem zájemcům, kteří podali nabídky, bude informace o výsledku obálkové soutěže zaslána
na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v nabídce.
Zájemce, který podá nejvhodnější nabídku, bude neprodleně po vyhodnocení vyzván k
uzavření kupní smlouvy. Odmítne-li vyzvaný zájemce uzavřít kupní smlouvu, k uzavření
kupní smlouvy bude vyzván zájemce, který podal nabídku s druhou nejvyšší nabídkovou
cenou za dané vozidlo. V tom případě mu bude majetek odprodán za tuto druhou nejvyšší
nabídkovou cenu.

