VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec
Gymnazijní 118/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:60816911, tel.: 384385709, email: vum.jh@tiscali.cz

OZ NÁMENÍ
o vyhlášení prodeje movité věci č.j. VUJH 1226/2020/Int.
VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec (dále jen organizace), který je příslušný hospodařit s níže uvedeným
majetkem, vyhlašuje dne 26.6.2020, podle ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí ČR č.
62/2001 Sb., oznámení na prodej dále uvedeného movitého majetku ve vlastnictví České republiky.
ČI.1
Prodávaný majetek
• Osobní automobil Renault Mégane Grandtour 1,9, specifikace M KMK4 06, VIN
VF1KMK40640654565
ČI. 2
Popis prodávaného majetku

Osobní automobil tovární značky Renault Mégane Gandtour 1,9, číslo vozidla (VIN)
VF1KMK40640654565, barva 727 červená základní, zdvihový objem 1870 cm^, výkon 96/4 kW.
Technický průkaz vystaven 15. 12. 2008. Datum první registrace vozidla dne 6. 1. 2009 Jindřichův
Hradec, registrační značka 4C44895. Stav tachometru 314 972 km, palivo NM. Automobil
nehavarovaný.
Výbava: 4x el.okna, 6 rychlostních stupňů, ABS, ESP, originální autorádio, imobilizér, tažné zařízení,
výškově nastavitelná sedadla, startování tlačítkem, pravidelný servis. K vozu sada letního pneumatik
na discích. 1 ks originálního klíče.
Závady: Vozidlo odstaveno z provozu, neplatná STK od 1/2019, závada airbagu řidiče, prasklé čelní
sklo, potrhané sedáky sedaček, koroze spodní části vozidla, špatné brzdové kotouče + destičky,
špatný akumulátor-vozidlo nelze nastartovat, přední náprava – provozní vůle čepů a ramen větší než
předepsané výrobcem.
Doklady předávané s osobním automobilem: osvědčení o registraci vozidla (část I. a II.)
ČI. 3
Minimální kupní cena činí 7 000 Kč (sedmtisíckorunčeských).

ČI. 4
Účastníci výběrového řízení

1) Organizace nabízí předmětný movitý majetek k převodu fyzickým osobám a právnickým osobám.
Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby svéprávné nebo právnické osoby. S
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majetkem uvedeným v ust. § 10 zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, nemůže organizace
naložit ve prospěch fyzických osob uvedených v ust. § 18 zákona č. 219/2000 Sb., v platném
znění.
2) Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku dle čl. 6
tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.
3) Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.
ČI. 5
Prohlídka movitého majetku
Prohlídku majetku je možné uskutečnit pouze po telefonické dohodě na č. 724 142 020 Bc.
Stanislav Neugebauer, tel.č. 721 932 372 Ing. Lubomír Kroupa.
ČI. 6
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem

1) U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro
doručování; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování a osoba
oprávněná ji zastupovat. V případě žádosti o koupi do spoluvlastnictví musí být tyto údaje u všech
žadatelů.
2) Uchazeči dále uvedou telefonní spojení a případně email.
3) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu
mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší
nabídku, než je vyhlašovaná minimální kupní cena uvedená v čl. 3 tohoto Oznámení, nebude do
VŘ zahrnuta.
4) U právnických osob příloha s výpisem z Veřejného rejstříku právnických osob (originál nebo
ověřená kopie ne starší tří měsíců), případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která
prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo
odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Podmínky uvedené v tomto odstavci se
nevztahují na obce a kraje.
5) Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem výběrového řízení (u
právnických osob v souladu se zápisem ve Veřejném rejstříku právnických osob nebo v obdobném
rejstříku), při žádosti více osob do spoluvlastnictví všemi osobami.
6) Přílohou tohoto oznámení je vzor nabídky do výběrového řízení (lze použít jako tiskopis).
Čl. 7
Předání nabídek a kontaktní adresa zadavatele
Nabídky budou přijímány do 15. 7. 2020, do 14:00 hod. včetně. Na nabídky přijaté po tomto termínu
nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně na sídle organizace VÚ, SVP a SŠ
Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118/II, 377 01 Jindřichův Hradec nebo poštou v zalepené obálce
označené v levém horním rohu nápisem:
„Prodej movitého majetku – č.j. VUJH 1226/2020/Int. - NEOTVÍRAT !!!“
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Nabídky zasílejte na adresu:
VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec.
Ing. Iva Jelínková
Gymnazijní 118/II
377 01 Jindřichův Hradec

Obálka s nabídkou musí být organizaci doručena (nikoliv tedy pouze podána k přepravě) do konce
lhůty pro podání nabídek. Obálky s nabídkami, které budou organizaci doručeny po uplynutí této lhůty
(včetně určené hodiny a minuty), nebudou posuzovány a hodnoceny. Za včasné podání obálky s
nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v úterý 16. 07. 2020 v 10:00 hod v budově VÚ, SVP a
SŠ Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118/II, 377 01 Jindřichův Hradec, kancelář č. 406.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit každý, kdo může na místě prokázat, že podal obálku s
nabídkou (a v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo je oprávněn ji zastupovat).
Účast na otevírání obálek si předem domluví emailu: korbelova.vu@seznam.cz. Otevírání obálek s
nabídkami je ukončeno otevřením poslední obálky s nabídkou a vyhotovením a podpisem protokolu o
otevírání obálek.
Čl. 8
Výběr nabyvatele

Jako jediné kritérium pro výběr nabyvatele se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Z přihlášených
zájemců vybere nabídku s nejvyšší kupní cenou. Komise jmenovaná ředitelem organizace. Pokud dva
nebo více zájemců nabídnou stejnou cenu, provede se za účelem konečného výběru kupce užší výběr
s těmito zájemci. Minimální kupní cena v tomto užším výběru bude stanovena ve výši předchozí
nejvyšší nabídky. Zájemci předloží ve stanoveném termínu novou nabídku. Výsledek výběru bude
písemně oznámen všem zúčastněným zájemcům.
Případné další informace obdržíte u Ing. Ivy Jelínkové, e-mail: korbelova.vu@seznam.cz

V Jindřichově Hradci dne 25.6.2020

Mgr. Pavel Vítkovský, ředitel organizace
Vyvěšeno: 26.6.2020
Sejmuto:
Příloha č.1 Nabídka do výběrového řízení
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Příloha č.1
VÚ, SVP a SŠ Jindřichův Hradec
Gymnazijní 118/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:60816911, tel.: 384385709, email: vum.jh@tiscali.cz

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.j 1226/2020/Int.
Zájemce fyzická/právnická osoba
JMÉNO/NÁZEV/FIRMA: ….…………………………………….............................................................
IČO:

………………………………………………………………………………………………….…………

ADRESA/SÍDLO: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………..…………
…………………………………………………………………………………………………………...…………
ZÁVAZNÁ ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (pokud je odlišná od adresy/sídla firmy):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..............
OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNANÍ: …………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
NABÍZENÁ VÝŠE KUPNÍ CENY V Kč: slovy: ………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
DALŠÍ ÚDAJE

(telefon, email)

…………………………………………………………………..……………..........

……………………………………………………………………………………………..………………………

místo, datum, podpis
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