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Zdravotrn ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzanské nám. 7, 702 00 Ostrava 
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Rozhodnuti o majetku určeného k prodeji 

V souvislosti s Rozhodnutím o nepotrebnosti nfže uvedeného státnfho majetku podle§ 14 odst 7 zákona 
č. 219/2000 Sb. o majetku české republiky a jejfm vystupovánf v právních vztazfch, ve zněnf pozděJšlch 
predpisů ze dne 28. 2. 2017 a provedeném nabídkovém rízenf jiným státnfm organizacím dle § 15 odst. 
2, dále § 19c odst. 3 zákona 219/2000 Sb. má Zdravotnf ústav se sfdlem v Ostravě záměr prodat tento 
majetek podle§ 21 a násl. vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb. 

lnventárnf čfslo 
OV _DHM_000085 

Název majetku 
Škoda Octavia kombi, r. v. 2002, RZ 1T5 5752 

Min prodejnf cena 
24 800 Kč 

Nabídka prodeje automobilu za cenu znal. posudku a náklady s ním spojené. Stav vozu k 27. 3. 2017: 
r. v. 2002, pneu 195/65 R 15, počet ujetých km: 2750703, obsah motoru 1896/74 kW. Technický stav 
jednotlivých skupin vozidla je úměrný době používáni a počtu ujetých km. Vozidlo je nepojfzdné z důvodu 
vadné mezinápravové pfevodovky. Výchozf cena vozidla 731 410 Kč. 
Mimořádná výbava: OV_DDHM_109155 autorádio s CD, r. v. 2012. 

Za tímto účelem Zdravotnf ústav se sídlem v Ostravě vyhlašuje výběrové flzeni na neJvhodnějšf nabfdku 
ke koupi, která Je zvefejněna na webových stránkách této organizace. 

Minimálnf kupní cena je v souladu se znaleckým posudkem ke dni 27. 3. 2017a náklady s ním spojené. 

Jediným kritériem je výše nabídnuté ceny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení prodeje bez udáni důvodů. 
Účastníci výběrového fízen í mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby. 

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového fízení: 

- U fyzických osob jméno a pfíjmeni, 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, právnické osoby nebo statutárního zástupce právnické osoby. 

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

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. a končí 15.5.2017 ve 12,00 hodin. 

Nabídky lze podat osobně nebo poštou v zalepené obálce označené heslem „Prodej automobilu" a 
nápisem 11Neotevlrat" do 15. 5. 2017 do 12,00 hodin na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě. 

Pfípadné dotazy zodpoví Marcela Ulehlová, tel. 596200454 v Ostravě. 

R~a 
ředitel Zdravotního ústavu se sfdlem v Ostravě 

V Ostravě dne 9. 5. 2017 

IC: 71009396 
DIC: CZ71009396 

Bankovní spoJeni: 3235761/0710 
Datová schranka: pubj9r8 

Tel: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna@zuova.cz 


