
O i N I 

Cl:: .... ~""'to"' Q J> 
N . ..::: . . 
"' >W "' :;,. 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě vyhlašuje 2. kolo 

nabídkového řízení na prodej movitého majetku 

ve vlastnictví české republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě, IČ 71009396, dle zákona č . 219/2000 Sb. , o majetku české republiky je: 

Inventární číslo 
OV_DDHM_100323 
OV_DDHM_100324 
OV _DDHM_1 00325 
OV _DDHM_1 00326 
OV _DDHM_1 00328 
OV _DDHM_1 00329 
OV _DDHM_1 004 7 4 
OV_DDHM_100475 
OV_DDHM_100476 

Název majetku 
Válenda 80 klasik 115 
Válenda 80 klasik 115 
Válenda 80 klasik 115 
Válenda 80 klasik 115 
Skříň třídveřová buk 
Postel dřevěná Victoria + 2 matrace 
Stolek noční Valeria 
Stolek noční Valeria 
Stolek noční Valeria 

Termín pro doručení nabídek je do 13. 4. 2016 do 12,00 hodin. 

Min. kupní cena Kč 
648, 
648, 
648, 
648, 

2 050, 
1 726, 

410, 
410, 
410. 

Nabídky doručte na adresu vyhlašovatele, to je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě , a to poštou nebo 
osobně přes podatelnu vyhlašovatele. Nabídka bude v zalepené obálce, označené předmětem výběrového 
řízení a nápisem "NEOTEVÍRAT". Nabídky doručené po výše uvedené lhůtě nebudou do výběrového řízení 
zahrnuty. 

Jediným kritériem je výše nabídnuté ceny . 
Minimální kupní cena je v souladu se znaleckým posudkem ke dni 13. 11 . 2015 a souvisejícími náklady, 
které je ve 2. kole sníženo o 20% proti minimální kupní ceně v 1. kole. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení prodeje bez udání důvodů . 

Informace o nabízeném majetku podá paní Marcela Ulehlová, tel. 596200454 v Ostravě, pan Jiří Chalupa 
tel. 567574734 v Jihlavě . 

Účastníci výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby. 

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení: 

U fyzických osob jméno a příjmení , rodné číslo, adresa trvalého bydliště , u podnikatele sídlo a IČ 
U právnických osob obchodní firmu, sídlo a IČ 
Nabízená výše kupní ceny uvedená číselně i slovně v Kč 
Podpis fyzické osoby nebo statutárního zástupce právnické osoby. 

Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované součásti , má vyhlašovatel právo tuto nabídku 
z hodnocení vyřadit. 

RN6;t!. 
Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 

V Ostravě dne 30. 3. 2016 

IČ : 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení: 3235761 / 0710 
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.: 596 200111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna@zuova.cz 


