KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín
tel. 577 577 712, fax 577 577 744
e-mail: ku.zlin@cuzk.cz, ID datové schránky: vhhadp5

PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Telefon

KÚ-10263/2017-770-02020-1 Ing. Jaroslav Velcer 577 577 767

Zlín
06.11.2017

Nabídka nepotřebného majetku určeného k prodeji – CHEVROLET NIVA
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín, IČ: 71185216 (dále jen „KÚ“)
nabízí právnickým a fyzickým osobám ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
ve znění pozdějších předpisů, k prodeji osobní vozidlo CHEVROLET NIVA.
1. Předmět výběrového řízení
Typ vozidla:
Inventární číslo:
Registrační značka:
VIN:
Rok výroby:
Druh motoru:
Výkon motoru:
Zdvihový objem válců:
Barva:
Stav tachometru:
STK:

osobní automobil CHEVROLET NIVA, rok pořízení 2012
801261
4Z9 1280
X9L21230030016621
2004
zážehový
58,5 kW
1690 cm3
stříbrná metalíza
121 405 km
neplatné od 05.08.2016

Auto je pojízdné, stav odpovídá stáří. Palivový, chladící a výfukový systém funkční – těsný. Koroze
výfukového potrubí, vůle pedálu spojky, vůle na volantu a mechanismu řízení v normě. V místech
koroze karoserie – na kapotě, levém předním blatníku, levých předních dveří, levých zadních dveří,
levém zadním blatníku, 5-tých dveřích, pravém zadním blatníku, pravých zadních dveřích, pravých
předních dveřích, pravém předním blatníku. Prasklé čelní sklo (cca 1x1 cm). Mechanické
poškození zadního nárazníku. Baterie nedrží kapacitu.
Kupující v případě prodeje vozidla nese náklady spojené s provedením evidenční kontroly a
přepisem vozidla.
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2. Informace o předmětu koupě
Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům Ing. Jaroslav Velcer, tel. 577 577 767,
e-mail: jaroslav.velcer@cuzk.cz.
3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky
V případě Vašeho zájmu můžete nabídku podat osobně nebo zaslat písemně, a to v zalepené
obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení na prodej osobního vozidla CHEVROLET NIVA“.
Místem pro podání nabídek je sídlo Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 1565,
760 96 Zlín, podatelna Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 4. patro, místnost č. 414. Termín pro
podání nabídek uplyne dne 23.11.2017 v 10:00 hodin.
Zveřejnění na úřední desce: od 06.10.2017 do 23.11.2017.
Úřední hodiny podatelny Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj:
pondělí, středa:
8:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek:
8:00 – 15.00 hod.
pátek:
8:00 – 12:00 hod.
Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
- Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, případně e-mail.
- Právnické osoby: obchodní firma, IČ, sídlo, výpis z obchodního rejstříku, telefon, e-mail.
- Nabídková cena za požadovaný majetek v Kč.
4. Minimální nabídková cena činí
12.300,- Kč
5. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky
Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Hodnoceny budou pouze
nabídky obsahující nabídkovou cenu alespoň ve výši ceny předmětu koupě uvedené v bodu 4.
V případě shody nejvyšší nabídnuté ceny více zájemců rozhodne datum a čas doručení obálky na
podatelnu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní
smlouva.
6. Podmínky výběrového řízení
Z předložené nabídky zájemcem neplynou KÚ žádné závazky vůči zájemci. KÚ si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým
řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.
7. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem zájemcům písemně nebo
elektronicky do 15.12.2017
S pozdravem

Ing. Štěpán Forman
ředitel Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
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