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Výzva k podání nabídky na koupi 
 

 

Osobní automobil Škoda Fabia combi, 7U0 3383, inv.č. ZUCRH0004KLC, 
 
 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
nabízí k prodeji tento movitý majetek za níže uvedených podmínek: 
 

1. Předmět: 
Předmětem nabídky je osobní automobil Škoda Fabia combi, SPZ 7U0 3383, inv.č. 
ZUCRH0004KLC, rok výroby – uvedení do provozu: 2005, stav tachometru: 286 800 km, 
osvědčení o technické způsobilosti vozidla platné do 13.1.2023, koroze, celkový stav 
odpovídá stáří a množství ujetých km. Vozidlo je pojízdné. Místem předání a převzetí je sídlo 
zadavatele na výše uvedené adrese nebo dle domluvy na pracovišti ZÚ v Hradci Králové. Po 
podepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny, bude podepsán protokol o předání a 
převzetí předmětu koupě. Odvoz majetku si zajistí zájemce na vlastní náklady. 

2. Informace o předmětu: 
Podrobnější informace podá nebo prohlídku v místě zadavatele zajistí pan Bořivoj Chytrý, 
tel.: +420 605 318 259, e-mail: borivoj.chytry@zuusti.cz. 

3. Zájemce: 
Nabídku může podat fyzická nebo právnická osoba. 

4. Obsah nabídky a způsob podání:  
Nabídka bude obsahovat: 

a. Identifikační údaje zájemce (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalé 
bydliště, telefon, e-mail, u právnické osoby název, IČ, sídlo, telefon, e-mail, kopii 
aktuálního výpisu z obchodního rejstříku). 

b. Přesné označení předmětu nabídky. 
c. Nabídková cena v Kč (v číselném i slovním vyjádření), nesmí být nižší než cena, 

která je za daný předmět obvyklá, tj. 6 050,- Kč včetně DPH (zadavatel je 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, plátce daně z 
přidané hodnoty, a tudíž je cena zatížena 21% DPH). 

 
Nabídka bude předložena pouze v písemné formě v jednom vyhotovení a v českém jazyce s 
vlastnoručním podpisem oprávněné osoby. 
Nabídku lze podat doporučenou poštou nebo osobně do podatelny Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem. Úřední hodiny: 
pondělí - pátek 7:00 - 15:30. 
 
Podání musí být učiněno v zalepené obálce s výrazným označením: 

„NEOTVÍRAT - Nabídka na koupi Škoda Fabia combi, 7U0 3383". 
 

5.  Kritéria pro hodnocení nabídek: 
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny (nejvyšší cenová nabídka 
je nejvýhodnější). Při stejné výši nabídkových cen bude proveden výběr losem. 
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6. Uzávěrka pro podání nabídek je: 

17. leden 2022 v 10, 00 hod. 

7. Oprávnění zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a. před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit informace v nabídkách, 
b. vyřadit nabídky s nižší cenovou nabídkou, než je cena stanovená v odst. 4 této Výzvy 

k podání nabídky, 
c. zrušit toto řízení nebo odmítnout všechny nabídky. 

Uchazečům nevzniká právo na jakoukoli úhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení. 
Nabídky včetně příloh se nevrací a zůstávají součásti spisu zadavatele. 

8. Výsledek hodnocení nabídek: 
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky obdrží všichni zájemci písemně do 5 pracovních 
dnů od vyhodnocení nabídek. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Eduard Ježo 
ředitel 
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