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Nabídka nepotřebného majetku určeného k prodeji – AUDI sedan A6
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 71185232
(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 vozidla AUDI
sedan A6.
1. Předmět výběrového řízení
Typ vozidla:

osobní automobil AUDI sedan A6

Rok pořízení:

2009

Inventární číslo:

802119

Registrační značka:

2K6 7910

VIN:

WAUZZZ4F25

Rok výroby:

2005

Druh motoru:

vznětový

Výkon motoru:

165 kW

Zdvihový objem válců:

2 967cm3

Barva:

tmavě šedá metalíza

Stav tachometru:

410 394 km

STK:

platné do 22. 2. 2021

Vozidlo je pojízdné. Hlavní skupiny vozidla jsou původní, bez oprav většího rozsahu,
nehavarované ve větším rozsahu. Během provozování vozidla referentský režim (silniční
a městský provoz) byl prováděn běžný servis a údržba dle servisních instrukcí výrobce vozidla,
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nebo dle potřeby. Stav celé skupiny odpovídá době provozu a deklarovanému počtu ujetých
kilometrů. Za studena je občas obtížnější start. Při jízdě po nerovnostech jsou nápravy
hlučnější. Vnější panely karoserie vykazují znatelné stopy po provozním mechanickém
poškození. PP dveře jsou prorezlé. Stav vnitřní výbavy čalounění odpovídá době provozu. AL
disky, funkční drobné mechanické poškození. Pneumatiky zn. Bridgestone o rozměru 225/55
R 16 99Y s hodnotou 50 %. Standardní výbava je započtena ve výchozí ceně vozidla.
Dodatečná výbava - tažné zařízení, Al disky kol 4 ks použité. Technický stav skupin vozidla
lze hodnotit jako horší, bezporuchové další provozování bude vyžadovat opravy skupin
vozidla.
V případě prodeje vozidla uhradí kupující výdaje spojené s provedením evidenční kontroly
a přepisem vozidla.
2. Informace o předmětu koupě
Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům Roman Boček, tel. 353 417 275,
e-mail: roman.bocek@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 AUDI sedan A6“.
Místem pro podání nabídek je sídlo Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Sokolovská
875/167, 360 05 Karlovy Vary, podatelna Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, 3. patro,
místnost č. 314. Termín pro podání nabídek uplyne dne 30. 9. 2019 v 09:00 hod.

Zveřejnění na úřední desce: od 23. 8. 2019 do 30. 9. 2019
Úřední hodiny podatelny Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj:
pondělí, středa:

8:00 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek:

8:00 – 15.00 hod.

pátek:

8:00 – 13:00 hod.

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
- Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, DS, případně e-mail.
- Právnické osoby: obchodní firma, IČ, sídlo, telefon, DS, případně e-mail.
- Nabídková cena za požadovaný majetek v Kč.
4. Minimální nabídková cena činí
61 300 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 stejné nabídkové ceny za nabízený majetek budou dotčení zájemci
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vyzváni k podání nové nabídky obsahující novou nabídkovou cenu, jež musí být vyšší, než
nabídková cena původní. Pokud na výzvu k podání nové nabídky bude reagovat pouze některý
z dotčených zájemců, bude následně hodnocena jeho nová nabídková cena a u zájemců, kteří
na výzvu k podání nové nabídky nereagovali, jejich nabídková cena původní. V případě,
že v dodatečně stanovené lhůtě nebude prodávajícímu doručena žádná nová nabídka, bude
nejvhodnější nabídka vybrána losem. 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 3. 10. 2019.
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