KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi
trvale nepotřebného majetku
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších
předpisů, nabízí Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě trvale
nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit:
Osobní vozidlo:
Objem motoru:
Výkon motoru:
Barva:
Registrační značka:
VIN:
Datum pořízení:
Pořizovací cena:
Počet najetých km:
Platnost STK:
Autorádio:
Další vybavení:

FORD FUSION
1388 cm3
59 kW
červená COLORADO
2J4 91-01
WF0UXXGAJU5D79098
20. 12. 2005
383 490,- Kč
158 071 km
27. 11. 2021
ano
centrální zamykání, manuální klimatizace, potahy sedadel.

Popis stavu vozidla:
vozidlo je způsobilé provozu na pozemních komunikacích dle platných norem. V současné
době je pojízdné s omezením z důvodu závady chladiče motoru. Dále drobné provozní oděrky
s počínající korozí karoserie a podvozku, zhoršená funkčnost spojky a tlumičů, vyšší spotřeba
paliva a oleje. Vzhledem ke stáří vozidla jsou zvýšené náklady na údržbu, servis a provoz
vozidla. Vozidlo se nachází na územním pracovišti Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár
nad Sázavou.
Kupní cena: 21 110,- Kč.
Kupní cena je stanovena jako cena minimální.
Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž
nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídková cena nesmí být
nižší než stanovená minimální kupní cena. V případě rovnosti nabídkových cen se provede
užší výběrové řízení pouze s těmito zájemci. Minimální kupní cena v tomto užším výběrovém
řízení bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci předloží ve stanoveném
termínu novou nabídku.
Každý z účastníků výběrového řízení může do výběrového řízení podat pouze jednu nabídku.
Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
1.
u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa
pro doručování, telefonní spojení, popřípadě e-mailová adresa, podpis osoby, která
předkládá nabídku; u právnických osob přesný název, sídlo, IČO, závazná adresa

pro doručování a osoba oprávněná k jednání, včetně podpisu osoby, která předkládá
nabídku, telefonní spojení, popřípadě e-mailová adresa,
2.

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,

3.

vyjádření souhlasu s podmínkami výběrového řízení.

Do posuzování nabídek podaných do výběrového řízení nebude zahrnuta nabídka, která byla
doručena po lhůtě pro podání nabídek.
Kontaktní osoba v případě prohlídky:
- Tomáš Kamarád, DiS., 566 650 853, tomas.kamarad@khsjih.cz
Kontaktní osoba pro technické věci:
- Tomáš Kamarád, DiS., 566 650 853, tomas.kamarad@khsjih.cz
Lhůta pro odevzdání nabídek: 18. 10. 2021 do 14:00 hodin.
Předložení nabídek:
Nabídku zašlete poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
(ID 4uuai3w), popřípadě doručte osobně v zalepené obálce. Obálka, resp. datová zpráva,
obsahující nabídku včetně požadovaných údajů musí být označena slovy: „Prodej majetku –
RZ: 2J4 91-01 - NEOTVÍRAT“.
Nabídky zasílejte na adresu:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava
Termín pro vyhodnocení nabídek: do 22. 10. 2021.
Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 15 dnů po skončení termínu
pro vyhodnocení nabídek.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě si vyhrazuje právo výběrové
řízení zrušit bez udání důvodů a dále odmítnout všechny předložené nabídky.
V Jihlavě dne 06. 10. 2021

JUDr. Jan
Pečinka

Digitálně podepsal
JUDr. Jan Pečinka
Datum: 2021.10.06
12:38:29 +02'00'

JUDr. Jan Pečinka
ředitel KHS
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