
2. Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úřadu písemnou nabídku, která splňuje náležitosti
stanovené tímto Oznámením o výběrovém řízení s aukcí (dále .jen ,,Oznámení")
a Podmínkami výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Uřadem (dále jen
,,Podmínky VŘ";. Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí tohoto Oznámení.

Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

Podáním nabídky účastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu
prodávaného majetku.

VIl.
Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami

Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení
adresáta (Uřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

,,Výběrové řizeni s aukcí č. Hsy/oo3t2o18 r. ú. Študlov u Vítějevsi - NEoTEVÍRAT !!!"

Obálka s nabídkou musí být Úradu doručena od ponděli 26. 02.2018 do útený 27. 03.2018,
do 13:00 hod. včetně (dále jen ,,lhůta pro podání obálek s nabídkami"). Za okamžik doručení
obálky s nabídkou je be7 ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky
s nabídkou podatelnou Uřadu na adrese:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6
568 02 Svitavy.

Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen

,,poštou"), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky
s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné
poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze
doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel.

Vl!l.
složení kauce

1. Podmínkou účasti ve VŘ je složení částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník
VŘ složil na účet Úřadu (dále jen ,,kauce"), ve výši 47.500,00 Kč. Kauci lze složit
bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou,
a to na účet č.6015-712651110710 vedený u ČNB, variabilní symbol 51,1180003. Jako
speciíický symbol uvede tyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická
osoba své lÓO. Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny ÚraOu.

2, Kauce musí být připsána na účet ÚraOu nejpozději ve lhůtě pro podání obálek
s nabídkami.

V případě opožděného připsání kauce na účet Uřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci
je nutné zaslat v dostatečném časovénr předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních
převodů; včasné připsání kauce na účet Uřadu a uvedení variabilního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdržení připsání kauce na účet
úřadu jde k tíži účastníka VŘ.
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