ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství
Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 111
Fax: 950 870 148
E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

K č. j. HSKL- 2131-8/2015-ÚE

NABÍZÍ KE KOUPI
v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších
předpisů a Pokynem č. 25/2013 (číslo/ročník) ředitele Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje ze dne 26. srpna 2013, (SIAŘ částka 16/2013), ve znění Pokynu č. 37/2014
(SIAŘ částka 20/2014) a č. 47/2018 (SIAŘ částka 16/2018), kterým se stanoví zásady nakládání
s nepotřebným majetkem v podmínkách Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

FORMOU SOUTĚŽE O NEJVYŠŠÍ NABÍDKOVOU KUPNÍ CENU – OBÁLKOVOU
METODOU
movitý majetek trvale nepotřebný (přebytečný) pro stát - konkrétně:
Číslo
investičního
majetku

Registrační
značka

Název majetku/stav
majetku*

10800016-0

MBN 19-91

Osobní automobil Škoda
Felicia LXI

Umístění Rok
stanice HZS
výroby Středočeského
kraje
1999

Příbram

Minimální
kupní
cena v Kč
4 900,00

* Bližší technický stav vozidla: vozidlo je bez platné STK, najeto cca 164 000 km, EKO
poplatek neuhrazen.
Výbava/příslušenství: 4x zimní pneumatika, lékárnička, anténa vozidlová, autorádio s
přehrávačem Grundig, vesta reflexní.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit osoby, které budou identifikovány takto:
fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, telefon a email,
podnikající fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, případně sídla, datum
narození, telefon a email, kopie živnostenského listu či jiného dokladu o oprávnění
k podnikání,
právnické osoby: přiloží k nabídce kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li společnost do
tohoto rejstříku zapsána, případně z jiné evidence právnických osob.
Prohlídka nabízeného majetku
Prohlídka majetku bude zájemcům umožněna po předchozí telefonické domluvě na adrese:
HZS ČR ÚO Příbram – stanice Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram, ve čtvrtek 13. 6. 2019
v době od 9:00 do 12:00 hod., kontaktní osoba: Martin Lapka (tel.:+420 770 174 141).
Účelem prohlídky je možnost dostatečného seznámení se se skutečným stavem nabízeného
majetku, který je opotřebovaný, neboť součástí kupní smlouvy bude výslovné prohlášení
kupujícího, že kupující zboží kupuje a přejímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni jeho
předání a převzetí v místě plnění.

Adresa pro podání nabídek
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno.
Termín pro podání nabídek
Nabídka musí být doručena na uvedenou adresu nejpozději do 21. 6. 2019 do 10:00 hodin
v uzavřené zapečetěné obálce označené v levém rohu čelní strany výrazným nápisem
„NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude napsáno „soutěž o nejvyšší nabídkovou kupní cenu
(cenová nabídka – odprodej majetku) č. j. HSKL-2131-8/2015-ÚE“, a na zadní straně
uvedena zpáteční adresa odesílatele.
Náležitosti nabídek
- identifikace zájemce,
- identifikace majetku: registrační značka, název majetku a rok výroby,
- výše kupní ceny za požadovaný majetek v Kč.
Základním a jediným kritériem pro výběr vhodného kupce je výše navržené kupní
ceny, za kterou vozidlo zájemce odkoupí. K jakýmkoli dalším podmínkám nebude
přihlíženo.
Podmínky výběrového řízení
- nabídky, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo nabídky s nižší
nabízenou cenou, než je vyhlášená minimální kupní cena, můžou být vyřazeny,
- nabídky, předložené po termínu pro jejich podání, nemusí být otevřeny ani
hodnoceny,
- vyhlašovatelem bude vybrána nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou,
s vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva ve znění uvedeném v příloze
č. 1,
- v případě stejné nejvyšší kupní ceny několika zájemců, budou tito zájemci vyzváni
k podání nové nabídky kupní ceny, která nemůže být nižší, než nabídka původní.
Pokud se takto nestane do 15 dnů od doručení výzvy k podání nové nabídky, má se
za to, že nabídka zůstává nezměněna. Jestliže ani jeden z vyzvaných zájemců
nepodá novou vyšší nabídku, bude vítězná nabídka vybrána losem,
- neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 14 dnů od výzvy k jejímu uzavření, má
se za to, že o odkoupení majetku nemá zájem a k uzavření kupní smlouvy bude
vyzván zájemce, který se umístil další v pořadí. V případě shodných nabídek bude
vítěz určen losem.
Požadavky na počet nabídek a varianty nabídek
- zájemce může podat jen jednu nabídku na jednotlivé položky nabízeného majetku,
- vyhlašovatel vylučuje možnost variantních či podmíněných řešení.
Práva vyhlašovatele
- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo
výběrové řízení zrušit,
- vyhlašovatel může vyřadit nabídku zájemce, který ke dni otvírání obálek nemá
uhrazeny všechny závazky vůči vyhlašovateli, popř. nemá dohodnutý nebo řádně
neplní příslušný splátkový kalendář,
- výsledky budou oznámeny/zveřejněny do 28. 6. 2019 na www stránkách Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje.
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Kontaktní osoba za vyhlašovatele:
ve věcech technických: por. Ing. Dominik Pěnička, komisař, tel.: +420 950 870 227,
e-mail: dominik.penicka@sck.izscr.cz,
ve věcech smluvních: Iveta Kvapilová, referent majetkové správy, tel.: +420 950 870 288,
e-mail: iveta.kvapilova@sck.izscr.cz.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Kupní smlouva – od textu smlouvy se nelze odchýlit a uvedené obchodní
podmínky jsou závazné a neměnné

plk. Ing. Miloš Hladík
náměstek ředitele HZS Středočeského kraje
pro IZS a OŘ
vrchní rada
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