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O Z N Á M E N Í 
 

O výběrovém řízení č. 1/300/2018 a jeho podmínkách 
na zajištění zájemce o koupi dekantační odstředivky Alfa Laval NX 414 

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení (dále jen VŘ) na prodej movitého majetku, který se stal 

pro vyhlašovatele trvale nepotřebným, a to:  Dekantační odstředivka Alfa Laval NX 414 

 

Minimální kupní cena 

Minimální kupní cena činí 400.000,- bez DPH (slovy: 

deset tisíc korun českých). 

Dopravu zájemce hradí samostatně. 

 

 

 
Účastníci výběrového řízení: VUPP, v.v.i. nabízí předmětný nepotřebný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. 
Účastníkem VŘ mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. 

a) Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle tohoto Oznámení, a to za 

předpokladu splnění podmínek bez výhrad. 

b) Každý z účastníků VŘ může podat pouze jednu nabídku. 

Uzávěrka podání nabídek je 1. 2. 2019 v 16:00 hod. 
V 10:00 hod následujícího dne bude provedeno otevření obálek s nabídkami. 
 
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení: Nabídka musí být učiněna pouze písemně v zalepené 
obálce nadepsané nápisem „VŘ č. 1/300/2018 – prodej dekantační odstředivky  – NEOTVÍRAT“. 
Zájemci mohou předložit cenovou nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny v době od 
9:00 do 16:00 hod. 
 
Na adresu: 
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 
Sekretariát 
Radiová 1285/7 
102 00  Praha 10 
 
V nabídce musí být obsaženy tyto údaje: 
a) U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, u právnických osob 

přesný název, sídlo, IČO, DIČ, závazná adresa pro doručování. 

Uchazeči mohou uvést dále nepovinné další údaje (telefon, e-mail). 

 

b) Nabízená výše kupní ceny musí být uvedena číselně i slovně v CZK. 

 

Kontaktní informace: Jaromír Smékal, tel. 296 792 434, 602 468 235, e-mail jaromir.smekal@vupp.cz 

Výběr zájemce: Smlouva bude uzavřena se zájemcem, který předloží nejvyšší kupní cenu. Pokud dva nebo více zájemců 

předloží stejnou kupní cenu, bude s nimi dále jednáno. 
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