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Č.j. HSOS-7575-9/2016

Ostrava 18. října 2016

Vyřizuje: Mgr. Ivana Drbohlavová
Tel.: 950730317
E-mail: ivana.drbohlavova@hzsmsk.cz

Počet listů: Přílohy:PID: HZSTX0082LEH

Výběrové řízení - nabídka nepotřebného majetku – 2. kolo
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) v souladu s ustanovením § 22
odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů zjišťuje vhodného zájemce o koupi tohoto majetku státu:
automobil speciální požární Tatra T815, nosič kontejnerů, RZ: OVC 72-43, VIN: 091590 (dále jen
„vozidlo“)
- rok pořízení 1989
- účetní hodnota 1 442 245,50 Kč
- vozidlo je morálně i technicky zastaralé a ve zhoršeném technickém stavu daném jeho letitým
intenzivním používáním v operační činnosti jednotek JPO I; náklady na jeho údržbu a případné
opravy by byly nerentabilní vzhledem ke stáří vozidla; technické parametry nástavby jsou
v současnosti na hranici použitelnosti
- minimální kupní cena činí 100 000,- Kč
Vzhledem k tomu, že první i druhý zájemce vybraný v 1. kole výběrového řízení č.j. HSOS-7575/2016
odmítl uzavřít smlouvu, bylo 1. kolo výběrového řízení v souladu s jeho podmínkami ukončeno.Ve 2. kole
výběrového řízení je stanovena minimální kupní cena, za níž bude nepotřebný majetek odprodán.
Bližší informace k nabízenému majetku na žádost sdělí Ing. Pavel Melecký, tel. 950730321, mobil
724178436.
Podmínky pro podání přihlášky do výběrového řízení:
1. Vhodný kupec bude vybrán na základě přihlášek podaných zájemci ve výběrovém řízení.
2. V případě Vašeho zájmu o odkoupení výše uvedeného majetku doručte Vaši písemnou přihlášku
v listinné podobě v zalepené obálce, označené „výběrové řízení – RZ: OVC 72-43 - 2. kolo – neotvírat“
poštou na adresu HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo osobně na podatelnu v sídle
HZS MSK.
3. Termín pro přihlášení zájemců: do 31. 10. 2016 do 13.00 hodin (obálky doručené po tomto termínu
nebudou otevřeny a tyto přihlášky nebudou dále hodnoceny)
4. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- celé jméno a adresa zájemce (je-li zájemcem fyzická osoba) nebo název a sídlo zájemce (je-li
zájemcem právnická osoba)
- kontaktní telefon a e-mail zájemce
- kupní cena nabízená zájemcem, která musí být nejméně ve výši minimální kupní ceny
Tel.: +420 950 730 011
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Fax: +420 596 750 937

-

přihláška musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jednat za zájemce (oprávnění
k podpisu musí být v přihlášce doloženo plnou mocí nebo jiným dokladem, přičemž postačuje i
jeho prostá kopie)

Přihláška, která nebude obsahovat uvedené náležitosti, bude vyřazena a nebude dále hodnocena.
5. Každý zájemce může podat v jednom kole výběrového řízení pouze jednu přihlášku. Podá-li zájemce
v jednom kole výběrového řízení více přihlášek, všechny takto podané přihlášky budou vyřazeny a
nebudou dále hodnoceny.
6. Obálky s přihláškami budou otevřeny dne 31. 10. 2016 ve 13.00 hodin na odd. finančním v sídle HZS
MSK, kancelář č. D 324. Otevírání obálek s přihláškami se mohou zúčastnit zájemci, kteří podali včas
přihlášku, nebo jejich zástupci (jeden zástupce za zájemce) po předložení plné moci nebo jiného dokladu
o oprávnění jednat za zájemce.
Kritéria pro výběr vhodného kupce:
1. Základním kritériem pro výběr vhodného kupce je výše kupní ceny.
2. Vhodný zájemce bude vybrán do 30 dnů ode dne otevření obálek s přihláškami. Jako nejvýhodnější bude
vybrán zájemce, který v přihlášce uvede nejvyšší nabídkovou cenou při dodržení stanovených podmínek.
Výše kupní ceny uvedená v přihlášce vybraného zájemce bude konečnou kupní cenou, za kterou bude
majetek odprodán. Jakákoliv další úprava výše kupní ceny (zejména její snížení) je nepřípustná.
3. Všem zájemcům, kteří podali přihlášky, bude informace o výsledku výběrového řízení zaslána na
kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
4. Vybraný zájemce bude neprodleně po provedení výběru vyzván k uzavření kupní smlouvy. Odmítne-li
vyzvaný zájemce uzavřít kupní smlouvu, k uzavření kupní smlouvy bude vyzván zájemce, který podal
přihlášku s druhou nejvyšší nabízenou kupní cenou (byla-li podána více než jedna přihláška). V tom
případě bude majetek odprodán tomuto druhému zájemci za druhou nejvyšší nabízenou kupní cenu.
V rámci výběrového řízení nedochází k uzavření smlouvy, smlouva se sjednává následně. Účast
zájemce ani vybrání vhodného zájemce o koupi nezakládají zájemci nárok na uzavření smlouvy nebo
jiné s tím související nároky.
HZS MSK si vyhrazuje právo ukončit výběrové řízení, zjišťování zájemců o koupi nebo jednání o uzavření
smlouvy s vybraným zájemcem, změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kterých bylo rozhodnuto o
úplatném převodu výše uvedeného majetku do vlastnictví jiné osoby anebo jsou-li pro to jiné závažné
důvody. O ukončení výběrového řízení anebo jednání o uzavření smlouvy s vybraným zájemcem budou
zúčastnění zájemci nebo vybraný zájemce informováni prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené
v přihlášce.

plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel HZS Moravskoslezského kraje
podepsáno elektronicky
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