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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor správy majetku
automobilní oddělení

Č. j. KRPM-56588-10/ČJ-2021-1400AO
Olomouc 23. září 2021
Přílohy: 1/1

Odprodej nepotřebného majetku – SDP
ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva
financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem
státu, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
v zastoupení: plk. Ing. Libor Krejčiřík, náměstek ředitele pro ekonomiku KŘP Olomouckého kraje.
IČO: 72051795
Adresa: Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: ČNB Olomouc, č. ú. 19-20931881/0710
1. Předmět nabídky: veřejná nabídka na odprodej nepotřebného majetku




osobní vozidla - 14 ks
specifikace jednotlivých služebních dopravních prostředků tvoří příloha č. 1 této výzvy,
na všechny služební dopravní prostředky jsou zpracované soudně znalecké posudky a byla
u nich provedena komisionální prohlídka, kde je stanovena cena dle znaleckých posudků
celkem na 104 500 Kč.

2. Podmínky soutěže:




čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
zadavatel provede prodej pouze celé skupiny majetku, nepřipouští dílčí plnění, vyhrazuje
si právo soutěž zrušit, popřípadě všechny nabídky bez udání důvodu odmítnout,
termín pro fyzickou prohlídku nabízených vozidel je stanoven od 11. října do 12. října 2021,
od 8:30 do 10:30 hod. po tel. domluvě v objektu: Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje, ulice Koželužská parcela č. st. 1492, 779 00 Olomouc. Prohlídka je doporučená, neboť
se jedná i o vozidla v policejním provedení a vozidla po dopravní nehodě,
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kontakt: p. Roman Bureš, tel. 974 761 606 (od 6:30 do 15:00)
hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce soutěžní lhůty,
zadavatel neručí za případné prodlevy doručovatele,
nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení,
zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem do 30 dnů ode dne
seznámení s výsledkem soutěže, součástí smlouvy bude ustanovení, že kupující se stane
majitelem vozidel až po úplném zaplacení kupní ceny,
zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl živnostenský list, případně výpis
z příslušného rejstříku,
výpisy mohou být předloženy ve fotokopiích (neověřených),
zadavatel dále požaduje doložit tyto identifikační údaje uchazeče:
obchodní firma (nebo název)
sídlo (podle výpisu z příslušného rejstříku)
IČO, DIČ a bankovní spojení,
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů,
jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
kontaktní spojení (telefon, fax, e-mail)
zadavatel požaduje předložení nabídek v zalepené obálce označené – „Soutěž – prodej
SDP – NEOTVÍRAT“.

3. Kritérium hodnocení:


jediným kritériem hodnocení je cena, z čehož vyplývá, že nejlépe bude hodnocen uchazeč,
který předloží nejvyšší celkovou cenu.

4. Zpracování nabídkové ceny:




cena bude zpracována v Kč, bude uvedena cena za 1 kus a celková cena za všechny kusy,
kupní cena je konečnou cenou za odkupovaný nepotřebný majetek a nemůže být ponížena
na základě nákladů uchazeče za manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem
nepotřebného majetku,
kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

5. Platební podmínky
platba bude provedena bankovním převodem do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
druhou smluvní stranou.
6. Soutěžní lhůta:



termín pro podání nabídek zasílaných poštou je nejpozději do 15. 10. 2021
termín pro podání nabídek formou osobního doručení je nejpozději do 19. 10. 2021 do
09:30 hod.,



ve dne 19. 10. 2021 v 09:45 hod. proběhne veřejně přístupné otevírání obálek s
nabídkami (Holická 20, Olomouc, informace – sekretariát vedoucího automobilního
oddělení).
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7. Místo pro podání nabídek:


pro doručení poštou: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor správy majetku
automobilní oddělení
Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc



pro osobní doručení: odbor správy majetku
Automobilní oddělení
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Holická 20, 771 36 Olomouc

Karel
Vlach

Digitálně podepsal
Karel Vlach
Datum: 2021.09.24
07:14:02 +02'00'

Bc. Karel Vlach
vedoucí automobilního oddělení
podepsáno elektronicky
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