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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště P|zeň
Radobyčická 14' 301 00 P|zeň

lyhIašuje
|.

ko|o Výběrového řízení čisIo PDor6l2o,|2 na zjištěnízájemce o koupi
nemoVitého majetku v katastřá|ním územíKaniěky

Předmět výběrového řízení

.

pozemek pozemková parce|a
orna ouoa. zlr

t

č. 13314 o

Výměře 11 m2'

Minimální kupni cena: 600,. Kě
Termin odevzdání nabídkv

Písemné nabídky na koupi uvedeného majetku zasl|ejte nebo předejte osobné V za|epené obá|ce
p|acovnich dnech (pondě|í _ čtvrtek V době od 7'30 do 15'00 hod'' v pátek V době od 7'3o do
14'00 hod') na adresu Úřadu pro zastupování státu ve Věcech majetkových' Územní pracovistě
P|zeň. Radobyčická 14. 301 00 P1zeň do ěfuika dne 16. 8. 2012 do 15,00 hodin včetně, bez
oh|edu na způsob doručeníoznačené v levérn horním rohu nápisem:
V

řízení čis|o PDoI5l2012 - k.ú. Kaniěky . |. kolo . NEOTV|RrAT t !t"
''Výběrové
V případě. že nabidky budou doručeny po tomto termínu. nebudou do nabÍdkového řízení
zařazeav.
Nabídky ne|ze doručii do datové schránky' Na nabÍdky doručenédo datové schránky nebude
brán zřete|

Termín pro vvhodnocéní nabidek
otevirání obá|ek se uskutečnídne 21' 8' 2012 v9'2o hodin na Územním pracovišti vP|zni.
Radobyčická 14' 301 00 Plzeň' V zasgdání míslnostj l. patro' č' dveři 215'
Da|šíDodminkv
1. Nabídka musi obsahovat u fyzjckých osob iméno a oříimenl. datum na|ození' adresa
trya|ého Dobvtu. ZáVazná adresa p|o doručovánÍ (pouze V ořioadě' že není shodná s adfesou
irva|ého Dobvtu); u práVnických osob ořesnÝ název' síd|o. lc. Výpis z obchodního reistříku
(oriqiná| nebo ieho oVěřenou fotokooii ne staršítří měsícŮ). závazná adresa oro doručoVáni a
gssba opráVněná k iednán
tvto údaie u Všech Žadate|ů'
Uchazeči dá|e mohou nepovinně uvést da|šíÚdaje _ rodinný stav' te|efon' fax či e-mai|.

2. Dá|e nabídka musí obsahovat Prohlášeni úóastníka vÝbórového řízení.''Toto Proh|ášení musí
být podepsáno účastníkemVR (u práVnických osob se zápisem V obchodním rejstříku nebo

obdobnér. rejstříkL] Vso!adu stlÍto záp se.]i) ověřenýr. ;],!qp$É!] ..
Účastnika Výběrového řize. obd.Žl nčastn]k na kontaktn] adr.:e a ]e l..
Webových stránkách Uřadu .] nío.rnace o orode]] piedrnět.e .en^ ] tcsl
Nabizená Výše kupniceny :I']sí byt i]\'ederra óiseLně s]oVně V F . pircen']Ž '
V

má sloVni hodnota přednosi

;il.l
Připadné da|šínforr.ace s podrobnoslm] o Vyh|ášeném Výběrov..'ln izen .l .:.,i-ll
:.:i]
o nabizeném nemovtém ma]etkL] ]akoŽ P|ohášeni účastniki,Výt]érov..']'] .'poskytnuty na adrese Uřad p|o zastut]oVáni státU Ve Věcech rna]*r|'V!.h l].... : ' .
:t.
..
]
p|acovršiě
Dornaž|ice
Paroubkova
226
.a
.l|
:.
P]zeň' odbor Od]ol]čené
pav]naVond.'o,|qQv4q]z]:.'...
pi
Pavina VcídToV co.'ra. emai|
379712516
^z
lnternetové ad.ese WwV"' Lrzs! rr cz - rab!dka ma etkLr

V Plzn dne 18 6 2012
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