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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Automobilní oddělení

KRPM-72179-14 /ČJ-2019-1400AO

Olomouc 13.11.2019

Výzva k podávání nabídek do 2.kola veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – odprodej
nepotřebného majetku „Odprodej nepotřebného SDP – AUDI A6“.

Vyhlašovatel:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
zastoupená plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
kontaktní adresa: Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: ČNB Olomouc, č. ú. 19-20931881/0710
IČO: 72051795
vyhlašuje
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, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na odprodej
nepotřebného movitého majetku se stanovením minimální kupní ceny 58.000 Kč s názvem
„Odprodej nepotřebného SDP – AUDI A6“.
Předmět výzvy:
Předmětem výzvy k podávání nabídek do 2.kola veřejné soutěže je odprodej nepotřebného majetku
a to konkrétně vyřazeného služebního dopravního prostředku s minimální nabídkovou cenou 58.000
Kč.
Popis vozidla je uveden v příloze č. 1 této výzvy včetně zůstatkové ceny, stanovené znaleckým
posudkem.
Podmínky veřejné soutěže:
 Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny předepsaným způsobem do
konce lhůty pro podávání nabídek, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele.
K podání nabídky navrhovatel použije „Krycí list“ uvedený v příloze č. 2.
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 Navrhovatel nesmí předložit více než jednu nabídku. Podá-li navrhovatel více nabídek, budou
všechny tyto nabídky z hodnocení nabídek vyřazeny.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, popřípadě všechny nabídky bez udání důvodu
odmítnout.

 Navrhovateli nepřísluší jakákoliv náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s účastí ve
veřejné soutěži.


Do veřejné soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu,
než je minimální kupní cena stanovená vyhlašovatelem.

 Nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení.
 V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka, v případě shodnosti
dne podání bude rozhodnuto losem.
 Nabídky se zasílají v zalepené obálce, na přelepu opatřené razítkem, případně podpisem
navrhovatele a označené názvem soutěže: „Odprodej nepotřebného SDP – AUDI A62.kolo“, číslem jednacím vyhlašovatele (č. j. viz záhlaví těchto podmínek) a poznámkou
„NEOTVÍRAT“.
 Součástí nabídky navrhovatele bude kontaktní adresa, telefonní nebo jiné spojení,
identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby. V případě právnické
osoby navrhovatel v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6
měsíců), pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO a DIČ.
V případě fyzické osoby navrhovatele v nabídce předloží identifikační údaje (jméno, příjmení,
adresa, datum narození, telefon, e-mail, číslo občanského průkazu) a u podnikatele kopii
živnostenského listu, případně jiného oprávnění k podnikání.
 Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným navrhovatelem do 30 dnů ode dne
seznámení výherce s výsledkem veřejné soutěže. Součástí smlouvy bude ustanovení, že
navrhovatel (kupující) se stane majitelem vyřazeného SDP, definovaným v předmětu
smlouvy, okamžikem převzetí předmětu koupě, kdy současně musí být zaplacena celá kupní
cena.


Lhůta k fyzickému odebrání majetku vybraným navrhovatelem (výhercem) nesmí být delší
než jeden měsíc od podepsání kupní smlouvy.

 Termín pro fyzickou prohlídku nabízeného vyřazeného SDP je stanoven na den 27.11.2019
a 28.11. 2019, a to vždy v době od 8:00 do 9.00 hod v objektu PČR na ulici Holická 20, 779
00 Olomouc a to po tel. domluvě – kontakt: Bc. Římský Jaroslav, tel. 974 762 581 (prac.doba
od 6:30 do 15:00) příp.e-mail.jaroslav.rimsky@pcr.cz
Kritérium hodnocení:
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro následné uzavření smlouvy je výše
nabídnuté kupní ceny, přičemž nejlépe bude hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou
cenou za předmět koupě, viz seznam v příloze č.1. Kupní cena nesmí být nižší než stanovená
minimální kupní cena.
Zpracování nabídkové ceny:
Navrhovatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za předmět koupě dle přílohy č.1, která bude
zahrnovat veškeré náklady navrhovatele spojené s nákupem nepotřebného majetku, jeho
naložením, vyložením, odvozem atd.
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Platební podmínky
Platba bude provedena na základě oznámení vybranému navrhovateli (výherci) vyhlašovatelem a
to bankovním převodem na účet vyhlašovatele. Doba splatnosti se stanovuje na 14 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
 Platba se považuje za uhrazenou připsáním finanční částky na účet vyhlašovatele.
Soutěžní lhůty:


Termín pro podání nabídek zasílaných poštou: doručení nejpozději do 6.12.2019.
Termín pro podání nabídek osobního doručení: nejpozději do 6.12.2019 do 9.00 hod.



Dne 10.12.2019 v 08:00 hod. proběhne neveřejné otevírání nabídek (Holická 20,
Olomouc, informace - sekretariát vedoucího automobilního oddělení).



Lhůta pro odeslání oznámení výsledku soutěže všem uchazečům je nejpozději do 7 dnů ode
dne výběru.

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: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor správy majetku, automobilní oddělení
Holická. 20, 771 36 Olomouc
(Pouze Po-Pá v době od 07.00 hod. do 14.30 hod.)

Zpracoval: Bc. Římský Jaroslav
technický pracovník
tel. 974 762 581

Karel
Vlach

Digitálně podepsal
Karel Vlach
Datum: 2019.11.14
06:26:46 +01'00'

Karel Vlach
vedoucí automobilního oddělení
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