
ozNÁMENí o vyHLÁšENi vnŘp.rxÉ sourĚžB
o nejvlrodnějši nabídku na uzavření smlouly o prodeji privatizovaného majetk§

Ministerstvo financí,,
se sídlem Praha 1, Letenslcí 15, PSČ l18 10, IČ: 00006947

(dále j en,,\ryhlašovatel"),
tímto podle ustanoveni § 1772 a násl. zákorra č. 89/2012 Sb., občarrslcý zákorúlq v platném znění,

vyhlašuje
veřejnou soutěž

(dále jen ,,soutěž")
o nejvhodriější rrabídku rra uzavření snrlouvy o prodeji části majetku České republiJty,

se kterou je přislušrrý hospodařit Státní pozerrrkový írřad, Husinecká l024llla, 130 00 Praha 3,
identifikační čislo 01312774 a kterou fuoří

pozemek p.č.st. 4i. včetně St

k.ú. Srrrrček u Žrrrnberkrt. obec Srrrrček. okres C]nrdin-r.

který byl určen k privatizaci roáodnutinr o privatizaci čj.: MF-28041l2016l6203-2 ze dne 29.11.2016,
lrydaným Ministerstvem lrnancí (dále jen ,,pfivatizovaný nrajeteť').

Privatizační projekt č. 86t99/2001
Vylrlašovatel tfiDto \.F_ívá osoby způsobilé být nawhovateli v této soutěži, aby mu podávaly nabídky
na uzavřeuJ smlour,y o prodeji privatizovaného majetku (dálejen ,,smlouva"), na jejímž základě by vy§ašovatel
jakoáo prodávajicí prodal privatizovaný najetek nawhovateli, jehož nabidka brrdo rrybrána jako ncjvbodnější
(dále jen ,,vítěz soutěže"), a vítěz soutěže by převzal závazky prodávajícítro sottvisející s privatizovaným
majetkem a zaplatil nabídtrutou kupní cenu (dálejen ,,cena").

Účetní hodnota majetku k 10. 4. 20t8 byla 640 000 Kč
MinimáIní výše celly požadoYaná vyhlašovatelem činí 647 200 Kč

Závazný obsah zamýšlené smlorrlry v požadovaném znění, na kterém r,rylrlašovatel trvá, (dále jen ,požadované
znění smlour,y"), tvoň nedilnou přilohu PoDMÍNEK \€'ŘErNÉ SoIITĚŽE (dále jen ,,podmínky soutěže").
Od požadovanélro zrrěrú snrlouq, se ]]alT]rovatelé uesmí odchýlit, pouze doplrú svoji identiťrkaci a lýši ceny
včetně výše doplatku ceny, ktelou navrhuji lT/I]lašovateli Za plodej plivatiZovaného majetku Zaplatit.

Poduírrky Soutěže \.f/hlašovate1 bezplatně lydá všem osobám, které projeví zájem, pii osobní návštěvě v mistě
síclla lyirlašovatele. odděleuí 7208, číslo dveří 248/B (popř. 252ts), vždy v úterý a ve čtvrte§ pokud jsou
pracomími drry, v době orl 10:00 do l1:00 hodin po celou dobu l]růty pro podávání nabidek, Stejrrýur způsobem,
avšak za nevratný poplatek ve \^ýši 500 Kč, se zájerrrcům vydává informační memorandum, které obsalruje další
údaje o privatizovalém majetku. Tento poplatek se sk]ádá na účet Ministerstva flnancí, čislo účtu 2629881/07i0,
variabilní syrrrbol iČ nebo RČ zájemce, specifický symbol 86199200l, vedený u ČNB. Za doldad o Zaplacerrí se
považuje pouze kopie výpisu z úétlr zájgúce nebo kopie platebního dokladu o složení poplatku v hotovosti
rra pokladrř banky. Kompletni podmilky soulěže jsou íovrrěž po celou dobu lhůty pro podáváni nabídek
uveřejněny na intemetových strárrkáclr Milistelstva fitrancí: www.trtfcr,cz (o urirristerstvu-hospodařetú resor|rr-
veřejné soutěže).

Jedin:ím kritériom pro wýběr rrejviroduějšiiro nabídky na uzavření snlloulry (dále jeu ,,nejvhodnější nabídka")
je navt,hovaná v,ýše ceny.

Navr}ovaná výše ceny musí být stejlá nebo \ryšší lrež ninimální v,ýše ceny a musí b;ýt uvedena ve stejné rněŇ.

Llrůta pro podáváuí nabídek počíná dnem 1yhlášení soutčže a končí dnem 7. l. 20l9 ve 12:00 hodin.

Soutěžní oabídky mohou být předkládány pouze pisem!ě v místě sídla lYhlašovateie Letenská 15, Praha 1,

budova B (hlavni vchod Ministerstva financí), suteIén, místnost č. 30/B, a to výlučně dne 7,|.2019
od 9:00 do i2:00 hodin. Jiná forma a doba předložení soutěžní nabídky není přípustná.



Nabídka, jejíž obsah je §tanoven v podmínkách soutěže, se předkládá v uzavřené obálce oznaČené ,,soútěŽ"
a opařené identiflkačními údaji soutěže (,,veřejná soutěž na prodej pozemku p.Č.St.41, vČenrě §tavby lesního

hospodářství p.č.31, k.ú. Smrček u žumberkr, obec Smrčelg okres Chrudím, pp č.86199/2001")

a identifikačními údaji navrhovatele [název / jrnéno, sídlo / bydliště, identifikační číslo / číslo platnélro průkazu

totožnosti, telefon, popř. e-mail], a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i lazítkem nawhovatele

nebo pečetí; pŤi nesplnění některé z těclrto podmínek nebude nabídka přijata. Při převzetí bude obálka

za přítonnosti doručitele opať€na datem a hodinou doručení. DoruČiteli bude při převzetí obálky \,rystaveno

potvrzeni o jejím přijetí s uvedením údajů dle předclrozí věty. Doručitel se prokáŽe platným osobnírrr pďtkazem

iotožnosti.

Nauhovatel je poviaen na důkaz vážného zájrnu o r,rzavření smlou'va a naplrrění .jejílro obsahu složit karrci

ve výši 65 000 Kč ve prospěclr ťlčfu č. 1l t333000/0300 vedenélto u CSOB, a,s. Podrobnosti o sklárlání kaucÍ,

o specifikaci plateb, jejich kontrole, vracení a rcaItzact a další otázky spojené s kauceni jsou uvedeny

v podmínkách soutěže.

osoby, které si zakoupi irrtbrmačrrí merrrorandum, maji dále možDost zúčastnit se prohlídky privatizovanélro

majetku (dále jen ,,učastníci píohlídky"). Maximální počet účasirúlcu prolrlídky za jedrroho zájenrce je 5, Tato

prohliclka se bude konat dne 13. 12.2018 od 1i:00 hodin s tím, že misto setkání účastníků prohlídky bude

v i 1,00 hodio př"d vsfupem do objckíu. Bělrerrr prohtídky by mě1o proběblout i setkání se zástupci prodávaného

prival ilovaného Dlajetku.

Vylrlašovatel si lryluazuje právo problídkr ze závažných důvodů kdykoliv zrušit s tím, ž9 k tomuto zrušení

postačuje ústní sdělení o zrušení proJnídky zájemcťlm, ldeří se dostavili na místo setkáoí účasmíkŮ prol idky.
Účast ua prolrlidce není nrožrrá bez předclrozílro zakoupení iuformačnilro memoranda.

Nabídku rrelze po jejím předložení odvolat, měnit ani doplňovat, § l.ýjilkou změn či doplnění, která nawIrovate1

učiní na ákladě znrěny podnúnek soutěže provedené lylrlašovatelei].

Lhůta pro oznárrrení lrybrané nabídky činí 80 dnů od uplynutí lirůty pro podávání nabídek, přičemž posledním

dnem llrůty je 28. 3.2019,

Vylrlašovatel si lyluazuje právo dodatečně změnit podmínky soutěže, zrušit soutěž nebo odmítnout vŠechny
předložerré nabídky.

Navr|rovatelé úenrají plávo na náhradu nákladů spojenýclr s účastí v soutěži ani na wácení jejiclr rrabídek

a podkladů s nimi předanýnri.
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