Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
na základě Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku
vyhlašuje

Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku
Předmět prodeje:
Osobní automobil:
Datum 1. registrace:
VIN:
Zdvihový objem:

Opel Astra
11. 12. 2014
W0LPE6EC6FG005501
1 364 cm3

SPZ:
Číslo TP:
Barva vozu:
STK:

6C8 0401
UG 163167
šedá
3. 12. 2020

Osobní automobil:
Datum 1. registrace:
VIN:
Zdvihový objem:

Opel Astra
11. 12. 2014
W0LPE6EC4FG004797
1 364 cm3

SPZ:
Číslo TP:
Barva vozu:
STK:

6C8 0403
UG 071980
černá
11. 12. 2020

Bližší informace o výše uvedených vozidlech jsou uvedené ve znaleckých posudcích ze dne 9. 3. 2020,
které tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Minimální nabídková cena:
Nejnižší nabídková cena, kterou je zájemce oprávněn předložit činí 2/3 (66 %) tzv. obvyklé ceny
(vypočítané jako součin časové ceny a koeficientu prodejnosti) uvedené ve znaleckém posudku.
Konkrétně je nejnižší možná nabídková cena stanovena takto:
Osobní automobil: Opel Astra (SPZ 6C8 0401)

92.400,- Kč

Osobní automobil: Opel Astra (SPZ 6C8 0403)

86.625,- Kč

U žádného z vozidel nelze uplatnit odpočet DPH.

Způsob prodeje:
Regionální rada v souladu s Metodickým doporučením Národního orgánu pro koordinaci k nakládání
s majetkem Regionálních rad regionů soudržnosti a svými vnitřními předpisy rozhodla o prodeji
vlastního nadbytečného movitého majetku následujícím způsobem.
Každý zájemce, kterým se může stát právnická osoba registrovaná a sídlící na území členského státu
EU nebo fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území členského státu EU, je oprávněn
předložit svou nabídku k výše specifikovanému vozidlu.
Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce označené jménem a adresou/sídlem zájemce. Na
obálce bude zřetelně uvedeno „NEOTEVÍRAT – NABÍDKA OSOBNÍ AUTOMOBIL“. Zájemce předloží
nabídku formou vyplněné a podepsané vzorové kupní smlouvy, která je přílohou tohoto dokumentu
a je dostupná ke stažení na:
http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=urad&art=zamer-prodeje-nadbytecneho-a-neupotrebeneho-majetku

Zájemce v této smlouvě řádně vyplní:
-

-

je-li právnická osoba, název, sídlo a případně korespondenční adresu, identifikační číslo
a jméno statutárního zástupce (ů) popř. plnou moc udělenou osobě oprávněné za zájemce
jednat nebo je-li fyzickou osobou celé jméno, datum narození a trvalé bydliště. Rodné číslo
bude následně doplněno pouze u zájemce, se kterým bude uzavřena kupní smlouva.
kontaktní telefon a případně email
kupní cenu vyjádřenou číselně a slovy v korunách českých

V jedné obálce lze předložit nabídku na více osobních vozidel, vždy ovšem na samostatné kupní
smlouvě pro jeden vůz. Nelze předložit více nabídek ani uvádět variantní ceny. Nabídka, která
bude obsahovat variantní ceny, bude automaticky vyřazena.
Nabídku nesmí předložit osoba, která je bývalým či současným zaměstnancem Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad. Nabídku nesmí dále předložit osoba, která je bývalým či
současným členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Nabídky dále nesmí
předložit osoby, které mají vůči výše citovaným osobám postavení osoby blízké ve smyslu § 22
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nabídky předložené těmito osobami nebudou
hodnoceny a budou automaticky vyřazeny.
Uzavřená obálka s nabídkou a označením „koupě vozidla“ musí být doručena na adresu:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice

nejpozději do:

16. 6. 2020, 14:00

Obálky budou otevřeny a nabídky hodnoceny dne: 16. 6. 2020 (neprodleně po uplynutí lhůty k doručení
nabídek)komisí jmenovanou předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále též
„Regionální rady“). Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Zájemce, jehož nabídka splní
požadované náležitosti a který předloží na konkrétní nabízený automobil nejvyšší nabídkovou
cenu, bude telefonicky a následně písemně informován formou Rozhodnutí o prodeji. Po obdržení
rozhodnutí o prodeji je zájemce povinen nejpozději do 14 dnů uhradit nabídnutou kupní cenu v plné výši
na číslo účtu Regionální rady uvedené ve vzorové kupní smlouvě. Pokud ve stanoveném termínu
nebude celá kupní cena uhrazena, vyzve Regionální rada k uzavření kupní smlouvy zájemce druhého
v pořadí, pokud jeho nabídka dosáhla alespoň požadované minimální kupní ceny. V případě rovnosti
cen bude přednost dána nabídce doručené a registrované podatelnou Úřadu Regionální rady
s dřívějším datem. Změna vlastníka v registru silničních vozidel bude provedena po uhrazení celé kupní
ceny zájemcem. Náklady spojené s podáním nabídky a změnou vlastnictví nese zájemce.
Rozhodnutí o prodeji podléhá předsedovi Regionální rady. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo od
prodeje odstoupit, popř. celý záměr prodeje, či jeho část kdykoliv zrušit. O tomto rozhodnutí
budou zájemci, kteří předložili své nabídky, písemně informováni. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje
právo, danou výzvu k podání nabídek zrušit a opětovně vyhlásit znovu.

Vozidlo si mohou zájemci prohlédnout v prostorách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Kontaktní osoba právník Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad JUDr. Martin Šestauber, e-mail: sestauber@rr-jihozapad.cz, tel. č.
725 / 502 786.

Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že byl seznámen se stavem vozidla a toto má zájem koupit jak stojí
a leží.
Důvodné námitky proti prodeji mohou být podány do 15 dnů od vyvěšení záměru prodeje na výše
uvedené adrese Regionální rady.

V Plzni, dne: 30. 4. 2020

Ivo Grüner
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Přílohy: Návrh kupní smlouvy zveřejněné na:
http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=urad&kapitola=zamer-prodeje-nadbyt-a-neupotr-majetku&

