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Generální ředitelství cel

140 96 Praha 4, Budějovická 7

vyhlašuje

výběrového řízení

na

"Nejvyšší nabídnutou kupní cenu za odprodej řadové garáže bez č.p.

s pozemkem parc.č. 460 v k.ú. Vyšší Brod

I. Vymezení a předmět plnění výběrového řízení
Předmětem výběrového řízení je prodej řadové garáže bez č.p. s pozemkem parc. Č. 460 o

výměře 18 m2 v k.ú. Vyšší Brod. Jedná se o řadovou garáž postavenou v původní řadové
zástavbě. Jde o přízemní, nepodsklepený objekt, opatřený půtovou střechou, krytou živičnou,
vícevrstvou krytinou. Je zde zavedena elektřina pro osvětlení s jednou zásuvkou.
Minimální prodejní cena nabízené nemovitosti: 54650,00 Kč

II. Způsob hodnocení nabídek
Kriteriem pro hodnocení nabídek bude: nejvyšší nabízená cena v Kč.
Vyhodnocení výběrového řízení provede tříčlenná komise, složená ze dvou zástupců
vyhlašovatele a jednoho zaměstnance Celního ředitelství České Budějovice.
O došlých nabídkách, výběru vítězného uchazeče a pořadí dalších nabídek vyhotoví komise
písemný protokol.

III. Lhůty
a) Doba, po kterou mohou zájemci doručit svou nabídku je od 13.10.2010 do 12.1l.2010 do 16ti

hodin.
b) Vyhodnocení nabídek zadavatelem bude ukončeno do 15.11.2010
c) Oznámení vítěznému uchazeči, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější bude

odesláno do 16.11.2010, ostatním uchazečům bude zasláno oznámení o tom, že jej ich nabídka
nebyla vybrána jako nejvýhodnější a bude odesláno do 16.1l.2010

V. Lhůta pro uzavření kupní smlouvy
30 dní ode dne doručení oznámení uchazeči o přijetí - výběru jeho nabídky jako nejvýhodnější.

VI. Místo a forma podání nabídek a doba, v nÍŽ lze podat nabídky osobně
Nabídku v řádně uzavřené obálce, na přelepu opatřené podpisem nebo razítkem uchazeče a na
přední straně označené: "Výběrové řízení - NEOTVÍRAT - Prodej řadové garáže bez č.p.
včetně pozemku v k.ú. Vyšší Brod - odbor 13" doručena do podatelny na adresu vyhlašovatele
výběrového řízení nejpozději dne 12.11.2010 do 16-ti hodin. V případě, že nabídka nebude
splňovat jakoukoliv podmínku výběrového řízení bude nabídka z výběrového řízení



vyloučena a nebude zařazena mezi hodnocené nabídky.

VII. Uzavřená obálka s nabídkou bude obsahovat:
a) identifikaci účastníka soutěže

• Jméno a příjmení, příp. obchodní název,
• adresa bydliště - sídla,
• číslo občanského průkazu,
• rodné číslo, příp. IČ,

b) nabízená kupní cena.
c) prohlášení uchazeče, že se seznámil s podmínkami výběrového řízení a je si vědom všech

povinností, které z jeho účasti ve výběrovém řízení vyplývají a tyto přijímá.

VIII. Umístění uchazečů
Vítězem výběrového řízení bude uchazeč s nejvyšší nabídkovou cenou. Nebude- li uzavřena
smlouva s vybraným uchazečem (z důvodů ze strany tohoto uchazeče) do 30 dnů ode dne
doručení oznámení o výběru vítězného uchazeče, bude přistoupeno k jednání o smlouvě
s uchazečem, který se umístil na druhém pořadí, analogicky s uchazečem na třetím pořadí.
Nedojde- li do 30 dnů ode dne doručení oznámení k uzavření smlouvy s uchazečem umístěným
na druhém popř. na třetím pořadí, bude výběrové řízení zrušeno.

IX. Název, sídlo, telefon a fax vyhlašovatele výběrového řízení
Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 14096 Praha 4
tel. 261 332719, fax 261 332 700

X. Práva vyhlašovatele výběrového řízení
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výběrového
řízení, odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit.

XI. Další podmínky

Místní šetření
A) Místní šetření se uskuteční dne 21.10.2010 v 1po hodin, za účasti pracovníka Celního

úřadu Český Krumlov pana Jaroše tel. 380301347. Každý z uchazečů bude zastoupen
maximálně 2 osobami.

B) Vyhlašovatel omezuje výběrové řízení pouze na fyzické osoby starší 18 let a
právnické osoby, které mohou nabývat v České republice nemovitý majetek.

C) Vyhlašovatel nepřipouští úhradu kupní ceny ve splátkách.
D) Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto výběrovém

řízení.


