Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
vyhlašuje výběrové řízení na prodej za nejvyšší nabídku:
Prodej movité věci: „přípojné vozidlo – přívěs jednoosý maringotka KOVOVÝROBA KRÁSNO M1A,
vozidlo bez RZ, inv.č. 71750“
Podmínky výběrového řízení
Česká zemědělská univerzita v Praze, IČ 60460709, se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol,
místně příslušná organizační součást: Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Náměstí
Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „ČZU-ŠLP“) vyhlašuje
prodej dále uvedené movité věci včetně všech součástí a příslušenství a stanovuje dále uvedené
podmínky pro její prodej (dále jen Podmínky). Výběrové řízení se považuje za vyhlášené dnem
uveřejnění. Podmínky výběrového řízení jsou v souladu s vydaným rozhodnutím ČZU-ŠLP k prodeji.
I.

Předmět prodeje

Předmětem prodeje je přípojné vozidlo – přívěs jednoosý maringotka KOVOVÝROBA KRÁSNO M1A,
vozidlo bez RZ, inv.č. 71750, v.č. 069/80, včetně všech součástí a příslušenství (dále jen Předmět
prodeje).
II.

Minimální výše nabídky

Minimální výše nabídkové ceny pro prodej Předmětu prodeje činí 25.000,- Kč včetně DPH, (slovy:
dvacet pět tisíc korun českých včetně DPH).
III. Stručný popis Předmětu prodeje
Předmětem prodeje je přípojné vozidlo – přívěs jednoosý maringotka, výrobce KRÁSNO -KOVOVÝROBA,
typ M1A, výr. č. 069/80, rok výroby 1980, v evidenci prodávajícího od roku 1980, inv. číslo 71 750.
Přípojné vozidlo. Vozidlo bylo uváděno na trh bez schválení do provozu na pozemních komunikacích
(technické osvědčení) jako zemědělská technika – přípojné vozidlo bez SPZ. Registrační značka (státní
poznávací značka) nebyla přidělována. Provozní hmotnost 2 500 kg, užitečné zatížení neuvedeno.
Výrobní štítek s v.č. nezachován.
Rozměry 4,5 x 2,4 x 3,2 m. Spojovací zařízení oj. Rozvod vzduchu – provozní brzda. Parkovací brzda.
Max. rychlost 25 km/h.
Technický stav:
Nástavba je silně opotřebená předchozím užíváním. Dveře a okna z ocelových profilů, funkční.
Opláštění a střecha plechové, zkorodované. Podlaha překližková s PVC krytinou. Elektroinstalace
nástavby je dochována a je původní bez platné el. revize. Rám podvozku je zachovalý, povrchová místní
koroze. Pojízdnost je vyzkoušena (na krátkou vzdálenost do 10 km), nebrzdí. Opotřebení pneumatik
25%. Stav odpovídá délce provozu a užívání lesním provozem. Vozidlo má elektroinstalaci podvozku obrysových, směrových a brzdových světel (neověřená funkčnost), 7 - pólová zásuvka.
Pojízdnost vozidla ani funkčnost brzd není vyzkoušena ani garantována.
Odstaveno z provozu. Stav odpovídá délce provozu a užívání lesnickým provozem. Bez závady
dopraveno po ose na vzdálenost cca 10 km.
K vozidlu nebyl vydán TP.

Údaje o Předmětu prodeje, zejména pak o popisu stavu Předmětu prodeje jsou uvedeny podle
Vyhlašovateli dostupných informací.
IV. Účastníci výběrového řízení
1. Vyhlašovatel tímto způsobem nabízí Předmět prodeje k úplatnému převodu fyzickým a právnickým
osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním
úkonům nebo právnické osoby.
2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží Vyhlašovateli písemnou nabídku dle
čl. VI. Podmínek (dále jen účastník). Nabídku lze vzít zpátky jen do okamžiku ukončení lhůty pro předání
nabídky dle čl. VIII Podmínek.
V.

Informace k Předmětu prodeje

1. Prohlídku Předmětu prodeje Vyhlašovatel nezajišťuje. Zájemce se může individuálně informovat
a prohlédnout si předmět prodeje na adrese: Na staré cestě 223, Jevany (pila), telefon 321 610 351.
Připojená fotodokumentace je originálním a věrným zobrazením Předmětu prodeje.
2. Předmětem prodeje je opotřebená věc, prodávaná je ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu
§ 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se o úplatný převod
opotřebené věci z majetku, prodávající nebere záruku za stav, funkčnost ani skryté vady a kupující
takto věc přijímá.
VI. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem
1. U fyzických osob: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro
doručování včetně telefonu a e-mailu; u právnických osob: přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro
doručování včetně telefonu, e-mailu a adresy datové schránky.
Při jednání v zastoupení zmocněnec předloží plnou moc podepsanou zmocnitelem. Plná moc bude
podepsána ověřeným podpisem. Pro identifikaci zmocněnce platí ustanovení první věty tohoto
odstavce.
2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v korunách českých (CZK),
nabídnutá částka se rozumí včetně DPH, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má
přednost slovní hodnota. Nabídky obsahující cenu uvedenou na haléře budou akceptovány v hodnotě
nejbližší nižší částky v celých korunách. Nabídka, která obsahuje nižší nabízenou kupní cenu,
než je minimální nabídková cena uvedená v čl. II. Podmínek, nebude zahrnuta do výběrového řízení.
3. Nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických
osob statutárním orgánem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku)
nebo zástupcem jednajícím ve zmocnění dle odst. 1 tohoto článku. Za písemné vyhotovení se považuje
také dokument platně podepsaný elektronickým podpisem nebo dokument vytvořený elektronickou
konverzí – příloha datové zprávy nebo e-mailu.
Při předložení několika nabídek téhož uchazeče se za platnou považuje nabídka datovaná nejblíže
termínu uzávěrky předložení nabídek. Uchazeč může svoji nabídku odvolat před uplynutím termínu
pro podání nabídek. Akceptuje se právo na změnu názoru (rozhodnutí).
4. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede některé z výše uvedených údajů, Vyhlašovatel
si může vyžádat jejich dodatečné doplnění, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši
kupní ceny.

Nabídku, která nesplňuje Podmínky, je Vyhlašovatel oprávněn odmítnout.
Odmítnutí sdělí Vyhlašovatel neprodleně účastníkovi, jehož nabídku odmítnul. Odmítnutí nemá
odkladný účinek na úkony Vyhlašovatele. Hodnocení nabídek není odmítnutím nabídky některého
z účastníků přerušeno. Proti odmítnutí nabídky účastníka z důvodu nesplnění povinnosti účastníka
nelze podat opravný prostředek.
5. Účastníci jsou svými nabídkami vázání od okamžiku podání nabídky po dobu 30 kalendářních dnů
od výběru vítěze výběrového řízení Vyhlašovatelem.
VII. Kupní smlouva
V případě, kdy Vyhlašovatel vybere na základě tohoto výběrového řízení některou z předložených
nabídek, bude na prodej Předmětu prodeje uzavřena kupní smlouva obvyklá a vyvážená na prodej
majetku z vlastnictví veřejnoprávního subjektu typu veřejné vysoké školy (dále jen „Kupní smlouva“).
V kupní smlouvě bude stanovena lhůta pro zaplacení kupní ceny v plné výši, a to nejpozději do dne
uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je přílohou č. 2 Podmínek.
VIII. Předání nabídek
Nabídky budou přijímány v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00, nejpozději však dne
30.11.2022 do 12:00 hodin, v podatelně Vyhlašovatele. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán
zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky (JEDEN ZE ZPŮSOBŮ): osobně, kurýrem nebo
poskytovatelem poštovních služeb, datovou schránkou nebo e-mailem, akceptují se rovněž nabídky
vytvořené odpovědí z portálu poskytovatele inzerce prostřednictvím kterého je věc nabízena
k prodeji tak, aby nabídka dorazila do podatelny, datové schránky nebo na e-mail Vyhlašovatele
nejpozději v době uvedené v první větě tohoto článku Podmínek, na níže uvedenou adresu v zalepené
obálce označené v levém horním rohu nápisem „přípojné vozidlo – přívěs jednoosý maringotka
KOVOVÝROBA KRÁSNO M1A, vozidlo bez RZ, inv.č. 71750 - NEOTVÍRAT !!!“
Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby)
účastníka.
Adresa sídla vyhlašovatele (tj. adresa pro doručení nabídek):
Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Náměstí
Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Datová schránka: 3hdj9c
E-mail: neuhoferj@slp.czu.cz
Při osobním doručení (doručení kurýrem) je nutné předat obálku na podatelně Školního lesního
podniku v Kostelci nad Černými lesy (podatelna Vyhlašovatele).
V případě elektronického doručování (e-mailem, datovou schránkou) budou nabídky (přílohy zprávy)
platně podepsány, v souladu se zákonnou úpravou (elektronický podpis nebo elektronická konverze).
Zprávu označit – název zprávy: Nabídka pro ČZU-ŠLP: „přípojné vozidlo – přívěs jednoosý maringotka
KOVOVÝROBA KRÁSNO M1A, vozidlo bez RZ, inv.č. 71750“
Nabídky budou otevřeny nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek
uvedené v první větě tohoto článku Podmínek za účasti zástupce vyhlašovatele.
Vyhlašovatel je vázán mlčenlivostí o nabídkách doručených otevřenou formou (přílohou e-mailu
nebo datové zprávy) do okamžiku otevření obálek s nabídkami.

IX. Výběr vítěze výběrového řízení
Jako jediné kritérium pro výběr vítěze výběrového řízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny.
Vyhlašovatel vybere účastníka, který učinil nejvyšší nabídku kupní ceny, tento účastník se stává vítězem
výběrového řízení (dále jen vítěz). Vyhlašovatel oznámí výsledek výběrového řízení neprodleně
po otevření obálek s nabídkami. Pokud dva nebo více účastníků nabídnou stejnou nejvyšší cenu,
provede Vyhlašovatel za účelem konečného výběru kupujícího další kolo výběrového řízení s těmito
účastníky za obdobných podmínek jako původní výběrové řízení ve zkrácené lhůtě, nejdéle následující
pracovní den po dni otevření obálek s nabídkami.
X.

Povinnosti vítěze (vítězů)

1. Vítěz je dále povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy Vyhlašovatele
k uzavření Kupní smlouvy se v pracovním dni (v době od 9 do 15 hod.) dostavit do sídla Vyhlašovatele
a učinit všechny dále uvedené úkony (přesný termín, ve kterém se vítěz dostaví do sídla Vyhlašovatele
je vítěz povinen oznámit Vyhlašovateli v pracovní den nejpozději 24 hodin před navrhovaným
termínem).
2. Úkony:
a) převzít a platně podepsat Kupní smlouvu, a
b) současně doplatit kupní cenu, pokud tak už neučiní předem, bankovním převodem na účet
Vyhlašovatele, na základě výzvy Vyhlašovatele k uzavření Kupní smlouvy, a
c) po podpisu kupní smlouvy převzít do 5 pracovních dnů Předmět prodeje. Převzetím se rozumí
odvoz Předmětu prodeje z pozemku Vyhlašovatele.
Úkony a) + b) lze provést elektronickým podpisem a bankovním převodem, bez osobní přítomnosti.
Úkon c) lze provést zmocněním jiné osoby k převzetí, v tom případě je vyžadována platně podepsaná
plná moc a identifikace zmocněné osoby dvěma platnými doklady (OP +ŘP)
3. Oznámení nebo výzvy dle těchto Podmínek budou zasílány jednak e-mailem na adresy uvedené
účastníky výběrového řízení v jejich nabídkách a dále poštovní službou doporučeně s dodejkou
do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku
výběrového řízení těm účastníkům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, která budou odeslána e-mailem.
V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny Vyhlašovateli jako
nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.
Písemné doručení může být nahrazeno doručením e-mailem nebo datovou schránkou, zpráva bude
platně podepsána, v souladu se zákonnou úpravou (elektronický podpis nebo elektronická konverze).
4. V případě, že vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. tohoto článku
Podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení (zejm. zaplacení kupní ceny do termínu sděleném
Vyhlašovatelem).
5. V případě zrušení vítězství z důvodu nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v odst. 1. a 2.
tohoto článku Podmínek si Vyhlašovatel vyhrazuje právo zaslat výzvu účastníkovi výběrového řízení,
který nabídl druhou nejvyšší nabídku kupní ceny. Ten se tak stává vítězem ve smyslu těchto Podmínek
se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že je povinen splnit povinnosti vítěze uvedené
v odst. 1. tohoto článku. Ustanovením tohoto článku není Vyhlašovatel vázán a samostatně
se rozhodne, zda uvedený postup využije nebo výběrové řízení zruší a vyhlásí nové.

6. Informaci o případné změně podmínek nebo o zrušení nebo o ukončení výběrového řízení
Vyhlašovatel uveřejní na www.slp.cz, (https://slp.czu.cz/cs).

XI. Závěrečná ustanovení
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i po oznámení o výběru
nejvýhodnější nabídky.
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
3. Jakékoliv doručení lze učinit datovou zprávou doručenou do datové schránky nebo e-mailem s platně
podepsanou přílohou, v souladu se zákonnou úpravou (elektronický podpis nebo elektronicky
konvertovaná listina).
4. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Přílohy:
1. Fotodokumentace
za správnost:

podepsal Ing. Jiří Neuhöfer
Ing. Jiří Neuhöfer Digitálně
Datum: 2022.10.31 09:01:26 +01'00'

Ing. Jiří Neuhöfer, správní náměstek

Vyhlašovatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Náměstí Smiřických 1
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Datum: 2022.10.31 09:38:51 +01'00'

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel

Příloha č. 1. Fotodokumentace

