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V Letovicích dne 13.3.2020 

MSŠL/336/3/ET/JK/20 

 

 

Záměr prodeje neupotřebitelného majetku 
 

V souladu s 13/INA-VOK Hospodaření s majetkem a usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 

9365/20/R134 ze dne 10.02.2020, Masarykova střední škola, příspěvková organizace (dále jen 

„vyhlašovatel“) nabízí neupotřebitelný majetek k prodeji a vyzývá zájemce o koupi k podání nabídky. 

 

 

Vyhlašovatel: 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 

Tyršova č.500/6 

679 61 Letovice 

IČO: 66596882 

DIČ: CZ66596882 

 

zastoupená: Ing. Helena Marešová 

 

Předmět prodeje:   

 

Automobil    FORD TRANSIT T300 

SPZ    6B6 5869 

Datum uvedení do provozu 20.04.2006, v ČR 27.11.2009 

Počet najetých km   207 365 

Zdvihový objem   1998 cm³ 

Max. výkon    92 kW 

STK     neplatná, do 10.12.2019 

 

 

Odborné vyjádření: 

 

Vozidlo skříňové, počet míst 9, částečná koroze blatníků, motor a převodovka funkční. Vnitřní výbava 

opotřebená. Stav pneumatik pod 50%.  

 

 

Způsob hodnocení nabídek:  

 

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejvyšší nabízená cena v Kč. 

 

V případě rovnosti nabídek (dvě případně více nabídek nabízející stejnou cenu) bude jako výhodnější 

vyhodnocena ta nabídka, která byla doručena vyhlašovateli dříve. Vyhodnocení nabídek provede 

komise složená ze zástupců vyhlašovatele. O došlých nabídkách, výběru vítězného zájemce a pořadí 

dalších nabídek vyhotoví komise písemný protokol. 

 

 

Způsob podání nabídky a podací lhůta: 

 

Nabídka bude předložena v řádně uzavřené obálce, na přelepu opatřené podpisem nebo razítkem 

zájemce a na přední straně pak se jménem zájemce a textem 

 „Neotevírat – FORD TRANSIT“.  
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Uzavřená obálka s nabídkou bude obsahovat: 

 Jméno a příjmení, 

 Adresu bydliště, 

 Tel. spojení, 

 Nabízenou kupní cenu, 

 Prohlášení zájemce že se seznámil s podmínkami výběrového řízení, 

 Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, 

 Datum a podpis. 

 

 

K zaslané nabídce připojte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízením EU 2016/679 o 

ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR), který je samostatným 

dokumentem. 

 

Obálka s nabídkou musí být doručena nejpozději do 27. března 2020  do 12, 00 hodin poštou nebo 

osobně na adresu: 

 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 

Tyršova 500/6 

679 61 Letovice 

 

 

 

Obálky budou otevřeny a nabídky hodnoceny dne 27. března 2020 komisí jmenovanou ředitelkou 

školy. Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Vybraný zájemce bude telefonicky a 

poté písemně informován formou Rozhodnutí o prodeji. Ve stanoveném termínu bude pak uzavřena 

kupní smlouva. 

 

 

Práva vyhlašovatele nabídky: 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na upřesnění nebo doplnění podmínek nabídky, právo odmítnout 

všechny nabídky a právo výběrové řízení zrušit.  

 

 

 

 

       Ing. Helena Marešová, 

          ředitelka školy 


