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PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
na odprodej majetku,
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově
1.

Výběr kupujícího bude prováděn na základě veřejné soutěže (dále jen „soutěž“) mezi uchazeči, kteří ve
stanoveném termínu předložili příslušnou nabídku.

2.

Určenou komisí bude proveden výběr kupujícího z řad uchazečů na nabízený majetek. Podkladem pro
výběr kupujícího je řádně předložená nabídka v souladu s uveřejněnými informacemi, prokazující splnění
podmínek soutěže. Nabídky s neúplnými údaji budou vyřazeny.

3.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž jako nejvhodnější
je hodnocena nabídka s nejvyšší nabídnutou cenou. Nabídnutá kupní cena nesmí být nižší, než minimální
cena, uvedená v seznamu majetku a zaokrouhlená na celé Kč nahoru. Při nesplnění této podmínky bude
nabídka z dalšího hodnocení vyřazena. Nedojde-li s vybraným uchazečem k uzavření kupní smlouvy, bude
jako nejvhodnější nabídka hodnocena další v pořadí vyhodnocených nabídek. V případě shody v nabídnuté
ceně u více uchazečů rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

4.

Prohlídku majetku lze domluvit telefonicky.

5.

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo poštou ve stanovené lhůtě na podatelnu školy na adresu:
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov

7.

Nabídky se podávají v zalepené obálce formátu A4 na přelepu označené podpisem a případně
razítkem uchazeče a označené názvem soutěže: ”PRODEJ MAJETKU”,

číslem jednacím

vyhlašovatele a poznámkou “NEOTVÍRAT”.
8.

Nabídka musí obsahovat dle předtisku řádně vyplněný krycí list nabídky – „Žádost o odprodej majetku“
s uvedením nabídnuté ceny a přiloženými podmínkami soutěže potvrzenými uchazečem.

9.

Soutěžní lhůta končí dne 17. října 2014 v 9,00 hodin. Po této lhůtě bude stanovenou komisí provedeno
otevírání obálek a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek.

10. Uchazeč nesmí předložit více nežli jednu nabídku.
11. Po podání nabídky uchazečem o koupi majetku již tuto nelze vzít zpět.
12. Soutěž je ukončena oznámením přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním kupní smlouvy oběma stranami.
13. Lhůta pro oznámení nejvhodnější nabídky je 15 dnů od ukončení soutěžní lhůty.
14. Uchazeči, kteří v soutěži neuspějí, budou bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměni, že jejich nabídky
nebyly vyhodnoceny jako nejvhodnější. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se nelze odvolat.
15. Bezhotovostní platbu je možné uskutečnit na účet Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Holešově na základě platebních dispozic, které kupujícímu na požádání sdělí
vyhlašovatel soutěže.
16. Úhrada kupní ceny bude kupujícím doložena dokladem o zaplacení (pokladní stvrzenkou). V případě platby
bankovním převodem bude platba doložena výpisem z účtu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Holešově.
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17. Majetek bude v přiměřené lhůtě připraven k odběru kupujícím po úhradě kupní ceny na základě předávacího
protokolu.
18. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu každou i všechny předložené nabídky
a soutěž zrušit.
19. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
Prohlašuji, že jsem se s uvedenými podmínkami veřejné soutěže seznámil a porozuměl jsem jim. Současně
prohlašuji, že souhlasím s použitím osobních údajů uvedených v krycím listu nabídky pro zpracování kupní
smlouvy.

………………………………………………..

……………………………………………………………...

jméno, příjmení (obchodní firma)

adresa trv. bydliště (sídlo práv. osoby)

………………………………………
podpis (razítko a podpis) opr. osoby
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