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Č. j.: SVS/2019/051398-M

Nabídka úplatného převodu nepotřebného majetku, s nímž je
příslušná hospodařit Státní veterinární správa
Vlastník a umístění majetku:
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Státní veterinární
správa níže uvedený nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit
Státní veterinární správa (dále jen majetek), umístěný na Krajské veterinární správě Státní veterinární
správy pro Olomoucký kraj, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému převodu.
Název nepotřebného majetku: služební vozidlo, včetně základního příslušenství
Značka a typ: RENAULT KANGOO, RZ 2AS 1942
Popis nepotřebného majetku:
Automobil byl vyroben v roce 2008. Z důvodu, že vozidlo přesahuje potřeby organizační složky SVS a
nemůže sloužit svému účelu pro zastarání svých technických a funkčních vlastností (vozidlo je
nepojízdné po havárii – pojišťovnou ohodnoceno jako škoda totální), bylo vozidlo prohlášeno za
nepotřebné. Automobil má najeto 125 146 km. Technická kontrola platná do 4.11.2018
Pořizovací cena vozidla činila 297 900 Kč včetně DPH. Na základě ohodnocení pojišťovnou UNIQUA
cena zbytku vozidla činí 18 880 Kč.

Minimální nabídková cena: 25 000 Kč

Termíny prohlídek: pondělí – pátek 7.00 – 15.00 hod.

Bankovní spojení: ČNB 6725811/0710
IČ: 00018562

Kontaktní osoba: Miroslav Axman

Termín odevzdání nabídek: čtvrtek 16.5.2019 10.00 hod.

Instrukce pro podání nabídky včetně zasílací adresy: nabídky je možné zasílat v zalepené obálce na
adresu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru 563/101,
Olomouc a označené „ NEOTVÍRAT VZ – KANGOO“

Termín pro vyhodnocení nabídek: 17.5.2019

Termín pro vyrozumění účastníka nabídkového řízení: do 30 dnů po skončení termínu pro
vyhodnocení nabídek.

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
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