
Zadavatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
adresa: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, tel: +420412354050

e-mail: n.park@npcs.cz , ID datové schránky: u85x3zd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Č.j. SNPCS 04686/2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej nákladního motorového vozidla z vlastnictví

České republiky

Toyota Hilux RZ 1U6 2045

VÝZVA K      PODÁNÍ NABÍDEK  

V souladu s ustanovením § 22 odst.  1  zákona č.219/2000 Sb.,  o majetku České republiky a jejím

vystupování  v právních vztazích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v souladu s  §  21 a  násl.  Vyhlášky

Ministerstva financí č.62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací

s majetkem státu,  ve znění pozdějších předpisů, předkládáme nabídku fyzickým nebo právnickým

osobám na odprodej nepotřebného movitého majetku:

Popis: 
Nákladní  automobil Toyota Hilux  RZ 1U6 2045
VIN: JT133LNG800031255
První registrace vozidla: 28.6.2002
Pořizovací cena vozidla ke dni první registrace: 835 378,-Kč
Barva : tmavě modrá metalická mica
Druh vozidla: N1G
Stav tachometru: 295 370 km
Naftový  motor
Další výbava: tažné zařízení
STK: do 2.4.2022

Automobil  je pojízdný (předpokládá se z důvodu delšího odstavení bez provozu vybití akumulátoru).
Technický stav vozu: vozidlo je pojízdné bez zjevných závad s přihlédnutím ke stáří vozidla a počtu
najetých kilometrů; poškozený ukazatel stavu paliva; značné poškození karoserie (oděrky, škrábance,
promáčkliny,  poškozené nárazníky),  vozidlo  bylo  používáno v náročném lesním terénu národního
parku;  na  vozidle  byl  prováděn  pravidelný  roční  servis;  vozidlo  bylo  v  roce  2018  havarováno
(poškozená karoserie, oprava provedena výměnou náhradních dílů a přelakováním).
K nahlédnutí je znalecký posudek soudního znalce.
Prohlídka nabízeného vozidla je možná po předchozí domluvě s referentem majetkoprávní evidence
Správy Národního parku České Švýcarsko Lenkou Suchou, tel. 412354044, e-mail:  l.sucha@npcs.cz
(auto je parkováno v sídle Správy NP v Krásné Lípě)

Automobil  nabízíme  formou  výběrového  řízení  zájemci  s nejvyšší  nabídnutou  cenou  v podané
nabídce. 
Minimální kupní cena :   43     560,-Kč  , slovy: čtyřicettřitisícpětsetšedesátkorun   vč.DPH  

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
Výběrového  řízení  se  mohou  zúčastnit  tuzemské  fyzické  osoby  způsobilé  k právním  úkonům  a
tuzemské právnické osoby.
Nabídka účastníka VŘ  vypracovaná v českém jazyce musí mít minimálně tento obsah: 

- Označení prodávaného vozidla



- U  fyzických  osob  jméno  a  příjmení,  datum  narození,  adresa  trvalého  bydliště,  telefonní
spojení

- U  právnických  osob  a  podnikajících  fyzických  osob  údaje  dle  ust.  §  435  odst.  1  zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník

- Nabízená výše kupní ceny v Kč, kdy tato nesmí být nižší, než minimální kupní cena 
Účastník  podáním nabídky  vyslovuje  souhlas  se  zpracováním osobních údajů  v souladu  s platnou
legislativou. 

Způsob hodnocení nabídek
Cenové nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejvyšší nabídnuté kupní ceny v Kč. 
Na základě vyhodnocení cenové nabídky od jednotlivých účastníků bude sestaveno pořadí úspěšnosti
nabídek. V případě shodné výše nabídek bude kupující vybrán v rámci užšího výběrového řízení z těch
zájemců,  kteří  předloží  v nově stanoveném termínu  vyšší  nabídku,  přičemž minimální  cena  bude
stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. 

Místo a lhůta pro podání nabídek
Nabídky zájemců je třeba doručit nejpozději do 13.8.2020 do 12:00 hodin.
Účastník podá nabídku v písemné formě v     zalepené obálce   označené identifikačními údaji účastníka
a  nápisem „Výběrové řízení – vozidlo Toyota Hilux – NEOTVÍRAT“.  Nabídka musí být podána na
adresu zadavatele:
Poštou:
Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 457/52
407 46 Krásná Lípa 
Při  podání  nabídky  poštou  se  za  datum  doručení  považuje  okamžik  evidence  na  podatelně
zadavatele.

Osobně:
Podatelna (sekretariát) v 2. patře budovy Správy Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52,
407 46 Krásná Lípa

Hodnoceny  budou  pouze  nabídky  v požadované  formě  a  doručené  do  konce  lhůty  pro  podání
nabídek. 

Otevírání nabídek
Nabídky budou otevřeny a hodnoceny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v sídle zadavatele. Otevírání nabídek je neveřejné. Nabídky budou hodnoceny komisí jmenovanou
ředitelem zadavatele. Účastníci budou o výsledku informováni neprodleně. 

Práva a výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ověřit informace uvedené účastníkem v nabídce a požádat o jejich upřesnění
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodů, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany
- nevybrat žádnou nabídku
- na změnu, doplnění nebo úpravu podmínek stanovených ve výzvě kdykoliv v průběhu lhůty

pro podání nabídek
Přihlášením se do výběrového řízení nevzniká zájemci právo na náhradu s tím vzniklých nákladů. 

                                                                                                             Ing.Pavel Benda, Ph.D. , v.r.
                                                                                                                         ředitel


