OBEC HORNÍ KRUPÁ
Horní Krupá 49, 58001 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 436 145, e-mail: obec@hornikrupa.cz, IDDS: xy5a9v7, IČ: 00267481
Datum: 24. února 2021

ZÁMĚR PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU OBCE

Obec Horní Krupá, v souladu s § 38, odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vyhlašuje dne
1. března 2021 výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví Obce Horní
Krupá.
Čl. 1. Prodávaný majetek
Prodávaným majetkem, který se stal pro Obec Horní Krupá trvale nepotřebným je movitý majetek uvedený
níže:
Traktor Zetor 7745

Čl. 2 Popis předmětného movitého majetku
Značka a typ: Traktor Zetor 7745
Rok výroby: 1991
V provozu: 1991
Barva: červená
Počet náprav: 2
Platnost STK: 7. 11. 2022
Stav počítadla:
Stav: ojetý, provozuschopný

VIN:7621370
Typ: Z 7701

Čl. 3. Minimální kupní cena
Minimální kupní cena činí 300 000,- Kč, vč. DPH.
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Čl. 4 Účastníci výběrového řízení
a)
Obec Horní Krupá (dále také jako „prodávající“) nabízí předmětný nepotřebný movitý majetek k
převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k
právním úkonům nebo právnické osoby.
b)
Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle čl. 7 tohoto Oznámení,
a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.
c)
Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku na jeden movitý majetek.
Čl. 5 Prohlídka movitého majetku
Movitý majetek si lze prohlédnout. Termín prohlídky movitého majetku proběhne v pondělí 15. března 2021
od 8:00 do 9:00 hod. před Obecním úřadem Obce Horní Krupá, Horní Krupá 49, 58001 Havlíčkův Brod.
Všichni účastníci prohlídky jsou povinny dodržovat veškerá hygienická opatření, jako je nošení respirátorů,
roušek a dodržování vzdálenosti.
Prohlídka není pro účastníky výběrového řízení povinná.
Čl. 7 Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení
Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
a)
U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro
doručování; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k
jednání.
Uchazeči dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail).
b)
Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu
mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je
vyhlášená minimální kupní cena uvedená v čl. 3 tohoto Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.
c)
„Prohlášení účastníka výběrového řízení“ (vzor viz příloha) včetně souhlasu se zde uvedenými
podmínkami VŘ a s předloženým návrhem kupní smlouvy na prodej předmětného movitého majetku. Toto
Prohlášení musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem VŘ (u právnických osob se zápisem v Obchodním
rejstříku nebo v obdobném rejstříku v souladu s tímto zápisem).
d)
U právnických osob příloha s výpisem z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší
tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z
jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu,
která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na
zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.
e)
Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem VŘ (u právnických osob v
souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).
Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena po lhůtě stanovené
v čl. 9 tohoto Oznámení, nebo nesplňuje některou z dalších závazných podmínek podle tohoto Oznámení.
Čl. 8 Podmínky převodu
Podmínky převodu předmětného movitého majetku jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámení a Prohlášení
účastníka, v textu kupní smlouvy, které tvoří přílohu Oznámení. Účastník VŘ vyjadřuje svůj souhlas s kupní
smlouvou v podepsaném „Prohlášení účastníka výběrového řízení“, které je povinnou součástí jeho nabídky.
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Čl. 9 Předání nabídek
a)
Nabídky budou přijímány do 29. března 2021 10,00 hod. včetně, bez ohledu na způsob doručení. Na
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky je osobně nebo
poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem
„Výběrové řízení Zetor 7745 - NEOTVÍRAT !!!“.
Nabídky zasílejte na adresu:
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 58001 Havlíčkův Brod
Nabídku nelze doručit do datové schránky. Na nabídky doručené do datové schránky nebude brán zřetel.
Obec Horní Krupá neumožňuje zájemcům přítomnost na otevírání obálek.
Čl. 10 Výběr kupujícího
a)
Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Komise pro
otevírání obálek vybere a sestaví pořadí nabídek s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Z jednání této komise
vzejde návrh na odprodej předmětného movitého majetku zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, při
splnění všech ostatních podmínek. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou cenu, provede uvedená
komise za účelem konečného výběru kupce užší VŘ pouze s těmito zájemci. Minimální kupní cena v tomto
užším VŘ bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci předloží ve stanoveném termínu novou
nabídku.
b)
Výsledek VŘ bude oznámen pouze na úřední desce Obce Horní Krupá do 30 pracovních dnů od data
otevírání obálek. Vítěz VŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu.
c)
V případě, že z jakéhokoli důvodu na straně kupujícího dojde ke zmaření prodeje a jeho nerealizaci, je
prodávající oprávněn s nabídkou oslovit zájemce druhého v pořadí. Kupní cena uvedená v kupní smlouvě
bude reflektovat nabídku jím učiněnou.
Čl. 11 Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího
a)
Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu a doručit ji na Obec Horní Krupá, a to
ve lhůtě 7 dní od jejího obdržení.
b)
Kupující je dále povinen zaplatit prodávajícímu nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to ve lhůtě 7 dnů
od obdržení kupní smlouvy k podpisu. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet
prodávajícího.
c)
Poté, co bude celá kupní cena, včetně případných sankcí, uhrazena, bude bez odkladu zajištěno fyzické
předání předmětu kupní smlouvy.
d)
Kupující je povinen si movitou věc osobně převzít, a to v místě stanoveném v kupní smlouvě. Přepravu
movité věci si zajistí kupující sám na své vlastní náklady. Termín převzetí věci si smluvní strany dohodnou s
tím, že nejdříve je možné věc osobně převzít následující den po prokazatelném připsání úhrady kupní ceny
(vč. příp. sankcí) na účet prodávajícího.
e)
V případě, že kupující nesplní svoji povinnost uvedenou pod písm. a) tohoto článku; a/nebo pokud dá
kupující jasně najevo, že kupní smlouvu nemíní uzavřít; a/nebo pokud prodávající v souladu s ustanovením §
1977 zákona č. 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupí; a/nebo neuhradí celou kupní cenu, vč. případných úroků z
prodlení, nejpozději do 15 dnů od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení a výzvy k uzavření této
kupní smlouvy, má prodávající právo požadovat po kupujícím v souladu s § 2048 zák. č. 89/2012 Sb. uhrazení
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smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy Jedentisíckorun českých), a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení
faktury k úhradě smluvní pokuty.
Čl. 12 Závěrečná ustanovení
a)
Prodávající si vyhrazuje právo VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany.
b)
Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem,
kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.
c)
Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
d)
Písemnosti, doručované dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštovní službou doporučeně na adresy
pro doručování uvedené v nabídce. V případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní služby
vráceny vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka
uložena na dodací poště.

Václav
Lacina

Digitálně
podepsal Václav
Lacina
Datum:
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10:08:47 +01'00'

………………………
Starosta obce

Přílohy:
Prohlášení účastníka výběrového řízení
Typová kupní smlouvy
Nabídka do výběrového řízení
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