
 

 

Výzva k podání nabídky na koupi osobního automobilu TATRA T700 
 

1) Prodávající:  Město Jevíčko 
Adresa:     Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
IČ:       00276791    
Osoba zastupující prodávajícího:   Ing. Roman Müller, starosta města 
Kontakt:     605 907 447, starosta@jevicko.cz 
 
 
2) Předmět prodeje: Osobní automobil TATRA 613–4 T700 (4 dveřový sedan, zelená 
metalíza), rok výroby 1996, VIN TMT613018 TP012050. (Pozn.: vozidlo je nyní v převodu, bez 
RZV, bez pojištění a bez technické prohlídky. Je vyřazeno pouze z registru vojenské policie, 
lze je přihlásit zpět do provozu.).  
Prodávající doporučuje zájemcům provést osobní prohlídku technického stavu osobního 
automobilu. Osobní prohlídku lze individuálně dohodnout na tel. čísle: 608 779 070, p. Jiří 
Bidmon). Prodávající výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že nabízený osobní 
automobil je věc použitá, za dobu užívání opotřebovaná. Na pozdější připomínky ohledně 
technického stavu vozidla nebude brán zřetel! 
 
 
3) Kritérium hodnocení nabídek: 
Nejvyšší nabídnutá cena. Nabídková cena bude vyjádřena jednoznačně částkou v Kč. 
Minimální nabídková cena 500.000 Kč. 
 
4) Stanovení kauce 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Jevíčko č. M/1 písm. e) ze dne 11. června 2014 je 
každý žadatel o koupi povinen uhradit kauci za prodej osobního automobilu, jejíž výše je 
stanovena na 100.000 Kč. Kauce bude žadatelem uhrazena před podáním nabídky 
bezhotovostním převodem na účet města č. 190002526591/0100, vedený u Komerční 
banky, a. s., VS bude rodné číslo žadatele, do textu pro příjemce kauce TATRA 700. 
Uchazeč v nabídce vedle jména a příjmení, bydliště a telefonního kontaktu uvede též svoje 
rodné číslo a číslo účtu, ze kterého byla kauce odeslána. Nabídky uchazečů, kteří nezaslali 
kauci před datem otevírání obálek, nebudou posuzovány. Rozhodným datem je den 
připsání platby na účet prodávajícího.  
 
Po projednání a schválení v Zastupitelstvu města Jevíčko Vám bude kauce: 

• vrácena nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Jevíčko o prodeji 
jinému zájemci nebo v případě, že bude prodej Zastupitelstvem města Jevíčko 
zamítnut. 

• odečtena od schválené kupní ceny osobního automobilu v případě, že bude na 
podkladě usnesení Zastupitelstva města Jevíčko se žadatelem uzavřena řádná kupní 
smlouva 



• propadne ve prospěch města Jevíčko, pokud k uzavření smlouvy nedojde do 3 měsíců 
od schválení prodeje osobního automobilu v Zastupitelstvu města Jevíčko z důvodu 
na straně uchazeče. 

• propadne ve prospěch města Jevíčko, pokud žadatel odstoupí od své žádosti v době 
jejího projednávání – realizace. 

 
5) Způsob a lhůta pro podávání nabídek: 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Nabídky zájemci doručí osobně nebo poštou v 
uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „Nabídka na koupi TATRA 700 – 
NEOTVÍRAT!“ na adresu prodávajícího uvedenou v odstavci 1) této výzvy. Na obálce bude též 
uvedena adresa zájemce. Elektronické podání nabídky není přípustné. Nabídky budou 
doručeny prodávajícímu nejpozději do 31. 7. 2014, 14,00 hodin. Nabídky doručené 
prodávajícímu po uplynutí stanované lhůty nebudou hodnoceny. V případě odstoupení 
předkladatele vítězné nabídky bude prodej nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. 
 
6) Otevírání obálek s nabídkami: 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne 4. 8. 2014 od 16,00 hod. na zasedání Rady města 
Jevíčko. 
 
 

V Jevíčku dne 23. 7. 2014 
        
 

     Ing. Roman Müller 
              starosta města v. r. 
 
 


