odbor správy majetku
Č.j.: MV–72078-4/OSM-2020
Praha 21. září 2020
BLIŽŠÍ PODMÍNKY
výběrového řízení
na odprodej níže uvedených strojů a příslušenství na zpracování dřeva.

I.
Vyhlašovatel a prodávající
Vyhlašovatelem tohoto výběrového řízení, a prodávajícím, je Česká republika –
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ 00007064, pověřená
prodejem níže uvedených movitých věcí strojů a příslušenství, dle rozhodnutí
policejního orgánu – Policie ČR.
Poštovní adresa:
Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
P. O. BOX 155/OSM
140 21, Praha 4.
Kontaktní adresa:
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor správy majetku
Na Pankráci 72, Praha 4
tel.: 974 849 685
603 190 960
II.
Odprodávaný majetek
Předmětem odprodeje jsou následující stroje a příslušenství:
1.
2.
3.
4.

Čepovací – profilovací stroj UNICONTROL 5;
Rozmítací pila;
Čtyřstranná frézka;
Šroubový kompresor RENNER;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Frézka na klínové drážky Hoffmann;
Spodní okružní pila s pojezdovým stolem SCM;
Spodní okružní pila s pojezdovým stolem a odsáváním STRIEBIG;
Horizontální dlabačka HD 230;
Pokosová okružní pila PERTICI;
Srovnávací frézka;
Spodní frézka KEID;
Dřevěný protihlukový kryt;
Třívřetenová stojanová vrtačka REICHENBACHER;
Radiální zakracovací pila BIG 800;
Víceoperační stroj na opracování dřeva MECANOBOIS;
Spodní frézka s horním podavačem;
Tloušťkovací frézka GUILLET;
Dvoustranná frézka GUILLET;
Formátovací pila Paoloni;
Frézka na cinkové spoje HOLZ-HER;
Dvoukotoučová radiální zakracovací a pokosová pila OMS SALVARANI;
Strojní dřevoobráběcí nástroje v kazetách;
Strojní dřevoobráběcí nástroje v kazetách;
Ventilátor odsávání s motorem GRUSS; a
Hadice odsávání s klapkami.

Výše uvedený odprodávaný movitý majetek bude odprodán tak, jak stojí a leží. Nelze
odkoupit jednotlivé položky z nabízeného majetku, nýbrž je nutno odkoupit veškeré
nabízené položky. Majetek bude odprodán ve stavu, jak je uvedeno ve znaleckém
posudku zpracovaném soudním znalcem. Vybrané relevantní pasáže citovaného
znaleckého posudku jsou k dispozici na internetu v rámci zveřejnění vyhlášení tohoto
výběrového řízení.

III.
Popis odprodávaného majetku
Jedná se o používané stroje a příslušenství na zpracování dřeva, vyrobené
v rozmezí let 1998 až 2002, blíže jsou specifikovány v předmětném znaleckém
posudku. Jelikož se jedná o používaná zařízení, zajištěná policejním orgánem
v trestním řízení, a z tohoto důvodu dlouhodobě mimo provoz, vyhlašovatel
negarantuje, ani nemůže garantovat funkčnost tohoto zařízení.
IV.
Výše kupní ceny
Minimální kupní cena, požadovaná vyhlašovatelem, činí 290 400,- Kč (slovy:
dvěstědevadesáttisícčtyřistakorunčeských).

V.
Účastníci výběrového řízení
Účastníkem výběrového řízení se fyzická nebo právnická osoba stane za
předpokladu, že ve stanoveném termínu předloží vyhlašovateli písemnou nabídku s
dále uvedeným obsahem (čl. VII. a VIII.). Každý účastník může podat pouze jednu
nabídku.

VI.
Prohlídka předmětu odprodeje
Prohlídka strojů a příslušenství je možná pouze na základě předchozího dojednání
mezi vyhlašovatelem a zájemcem (účastníkem). Prohlídku je nutno dohodnout na
kontaktní adrese vyhlašovatele uvedené v čl. I. těchto bližších podmínek, popřípadě
na emailové adrese: prodej.cenza@mvcr.cz, případně na telefonním čísle
974 849 685 a 603 190 960. Prohlídka není pro účastníky výběrového řízení povinná;
k pozdějším výhradám účastníka výběrového řízení vyplývajícím z jeho neúčasti na
prohlídce se nepřihlíží.
VII.
Povinný obsah nabídky
Povinný obsah nabídky účastníka výběrového řízení:
a) u fyzické osoby nepodnikatele (u manželů se SJM oba)
1. jméno a příjmení,
2. datum a místo narození,
3. adresa trvalého pobytu (včetně adresy pro doručování, je-li rozdílná s adresou
trvalého pobytu),
4. telefonní (a podle možnosti i emailové) spojení.
b) u fyzické osoby podnikatele
1. jméno a příjmení (název firmy),
2. IČO/DIČ,
3. místo podnikání (včetně adresy pro doručování, je-li rozdílná s adresou místa
podnikání),
4. telefonní a emailové spojení,
5. ID datové schránky, je-li tato zřízena a zprovozněna.
c) U právnické osoby
1. obchodní firma (přesný název), včetně dodatku o právní formě,
2. sídlo (a místo podnikání),
3. IČO a DIČ,
4. adresa pro doručování (je-li rozdílná od místa sídla),
5. jméno, příjmení a funkce kontaktní osoby (zástupce),
6. telefonní, emailové spojení na osobu dle předchozího bodu,
7. ID datové schránky.

d) Nabízená výše kupní ceny. Kupní cena bude uvedena jak číselně, tak i slovně; v
případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou se za nabídku považuje hodnota
nižší.
e) Povinné přílohy, kterými jsou:
1. účastníkem nebo jeho oprávněným zástupcem podepsané písemné „Prohlášení
účastníka výběrového řízení“ (v podobě dle vzoru, který je přílohou těchto bližších
podmínek; dále jen „Prohlášení“),
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba
platný výpis z příslušného, zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, u
právnické osoby, která dosud není zapsána do obchodního rejstříku písemnou
smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby a způsob
podepisování (jednání) za právnickou osobu,
3. není-li nabídka, nebo „Prohlášení“ podle bodu 1., podepsána účastníkem (u
fyzické osoby a/nebo u fyzické osoby podnikatele), nebo je-li nabídka a „Prohlášení“
podle bodu 1 podepisována zástupcem právnické osoby (jehož oprávnění k jednání
za účastníka nevyplývá ze stavu zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci),
úředně ověřená kopie plné moci k jednání v dané věci jménem účastníka.
VIII.
Forma zpracování nabídky a termín předání
a) Nabídka bude zpracována, a vyhlašovateli předána, v písemné podobě v jazyce
českém. Případné písemnosti tvořící přílohu nabídky v jiném než českém jazyce
musí být doplněny úředním překladem do českého jazyka. Nabídka bude podepsána
účastníkem výběrového řízení nebo jeho oprávněným zástupcem. Nabídka bude
vyhlašovateli předána v uzavřené, uchazečem zapečetěné obálce, na jejímž líci bude
uvedena obchodní firma (jméno a příjmení), sídlo nebo místo podnikání (bydliště)
uchazeče a slova „NABÍDKA – výběrové řízení stroje a příslušenství na
zpracování dřeva - NEOTEVÍRAT“.
b) Nabídku je třeba doručit vyhlašovateli osobně na kontaktní adresu nejpozději do
14,00 hod dne 30. 10. 2020, nebo prostřednictvím poštovního úřadu na poštovní
adresu tak, aby byla nabídka doručena poštovním úřadem vyhlašovateli nejpozději
dne 30. 10. 2020. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou přijímány.

IX.
Podmínky převodu strojů a příslušenství
Kupní smlouva bude vyhlašovatelem uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který
se stal vítězem výběrového řízení (čl. X). Návrh textu kupní smlouvy je přílohou
těchto bližších podmínek. Vyhlašovatel si stanovuje podmínku, že budoucí nabyvatel
je povinen realizovat odvoz strojů a příslušenství vlastními prostředky a na své
náklady. Předmětný majetek je uložen v prostorách Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových – sklad, Holasická 1243/71, Opava.

X.
Výběr nabyvatele
a) Jediným kritériem pro výběr budoucího nabyvatele je výše nabídnuté kupní ceny.
Z podaných nabídek, splňujících veškeré náležitosti, bude vybrána nabídka s
nejvyšší kupní cenou; účastník, jehož nabídka bude obsahovat nejvyšší kupní cenu,
se stává budoucím nabyvatelem.
b) Nabídky budou vyhodnoceny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne skončení
lhůty pro jejich doručení vyhlašovateli. Účastníci výběrového řízení budou o výsledku
řízení vyrozuměni nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. Budoucí nabyvatel obdrží společně s vyrozuměním o vítězství
ve výběrovém řízení instrukce k uzavření kupní smlouvy.
c) Pokud více účastníků nabídne nejvyšší cenu ve shodné výši, provede vyhlašovatel
druhé kolo výběrového řízení pouze s těmito účastníky s tím, že nejnižší nabídka v
tomto kole výběrového řízení nesmí být nižší, než původní nabídka těchto účastníků.
Výběr budoucího nabyvatele se v tomto případě řídí písmenem a) s tím, že novou
nabídku musí účastníci předložit ve vyhlašovatelem stanoveném termínu; obsahem
nové nabídky bude pouze identifikace účastníka výběrového řízení a jím nabízená
nová výše kupní ceny.

XI.
Závěrečná ustanovení
a) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i v jeho průběhu bez
udání důvodů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené
nabídky.
b) Účastníci nemají nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s jejich účastí v
tomto výběrovém řízení.

………………………………….
Ing. Miroslav Konopecký
ředitel odboru správy majetku

