Obec Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
tel.: 257 713 772, tel./ fax: 257 760 040
e-mail: starosta@vranenadvltavou.cz
IČ: 00241831, DIČ: Jsme plátci DPH

Obec Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
IČ: 00241831
Tel/fax.: 257 713 997/ 257 760 040, e-mail: ou@vranenadvltavou.cz

vyhlašuje výběrové řízení na prodej použité převoznické lodi – pramice
Podmínky výběrového řízení:
Nabídky na koupi se podávají písemně na adresu vyhlašovatele, Březovská 112, 3252 46 Vrané Nad
Vltavou
Termín doručení nabídek je nejpozději do 2. 4. 2014 do 15.00 hod. K později doručeným nabídkám se
nepřihlíží.
Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce označené heslem „Výběrové řízení - loď“.
Předmětem prodeje je pouze loď bez vesel, lan a vybavení.
Úhrada nabídnuté kupní ceny a podpis kupní smlouvy do 15 dnů od data otevření obálek, Převzetí lodi –
do tří dnů od data od data podpisu smlouvy a úhrady kupní ceny. Veškeré náklady spojené s převzetím a
odvozem lodi nese kupující. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího
okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Loď se prodává jak stojí a leží.
Jediným kritériem hodnocení nabídek je zájemcem navržená výše kupní ceny, přičemž nejnižší nabídka
kupní ceny musí činit 5.000,- Kč, jinak bude nabídka zájemce z hodnocení vyřazena. Jistota se
nepožaduje.
Vybraný zájemce je povinen do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo vyhlašovatelem
prostřednictvím e-mailu oznámeno, že jeho nabídky byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a tedy že se
stal vybraným uchazečem, uhradit nabídnutou cenu v plné výši na účet 7226504/0600 nebo do pokladny
vyhlašovatele.
Náležitosti nabídek
Možnost podat nabídku má každá tuzemská nebo zahraniční právnická či fyzická osoba, která splňuje
tato kritéria:
- není v úpadku a ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení ani v likvidaci a ani nebyla na její
majetek nařízena exekuce

Nabídka musí obsahovat následující informace a listiny:

-

přesné označení zájemce (název, resp. jméno a přímení, sídlo, resp. bydliště, IČ, resp. datum
narození)
výši nabízení kupní ceny v CZK bez DPH,
tyto podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem
kontaktní údaje – telefon, korespondenční adresa, e-mail
nabídka bude datována a podepsána zájemcem (tedy osobou oprávněnou jménem zájemce jednat
nebo zájemcem fyzickou osobou, v případě nezletilého jeho zákonným zástupcem).

Vyhodnocení nabídek
Otevření obálek s nabídkami proběhne na jednání rady obce dne 2. dubna 2014
Vybrána bude nejvýhodnější nabídka – nejvyšší nabídka kupní ceny.
Všichni zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni e-mailem do 5 pracovních dnů od
data pro otevírání obálek.
Pokud vybraný zájemce zmaří uzavření kupní smlouvy tím, že nesloží ve stanovené lhůtě kupní cenu
anebo tím, že kupní smlouvu předloženou ve stanovené lhůtě neuzavře anebo tím, že nesplní své
závazky z kupní smlouvy řádně a včas je vyhlašovatel oprávněn uzavřít smlouvu s dalším uchazečem
v pořadí
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- zrušit výběrové řízení,
- nevracet podané nabídky,
- neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem, tj. odmítnout všechny nabídky.
Zájemci berou na vědomí, že veškeré komunikace, jejíž povaha to umožňuje, bude probíhat
prostřednictvím e-mailu.

Dne 17. 3. 2014

Martina Filipová
starostka obce

