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lx.
prezence účastníků a otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v úterý 27. 03. 2018 v 13:30 hod.
na Odloučeném pracovišti Svitavy, Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy, v místnosti
č.106.

Prezence účastníků začíná v 13:00 hod. a končí v 13:30 hod.

x.
Výběr kupujícího

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VR.

Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválením
Ministerstvem financí podle § 22 ZMS. Neudělí-li příslušné ministerstvo schvalovací doložku,
k převodu prodávaného majetku nedojde a VR tím končí.

e- m ai l : eva. vaclavtkova@uzsvm§z
Na webu Uřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku:
http :l/www. uzsvm, czln abíd ka- m aietku-274-0-85.

xll.
závěreéná ustanovení

ÚraO si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje
zajednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a účastník VŘ nemá
právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem,
kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
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xl.
Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Uřadu vvww.uzsvm.cz. a to_v sekci
,,Nabídka majetku". Pokud bude mít třetí osoba k VR dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky naníže Ňedenou kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do
3 pracovních dnů. Dotaz i reakci Úřad zveřejní v záložce k prodávanému majetku. DoIazy lze
zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doručené po této lhůtě nemusí být Uřadem zodpovězeny.

Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkouých
Uzemní pracoviště Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6
568 02 Svitavy
telefonní číslo: 461 352 533 - Eva Václavíková DiS.
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