ozNÁMENí o VYHúšrNívÝeĚnovÉHo Řízrruí

o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovitosti
AdvokátnÍ kancélář zrůstek, LůdI a partneřiv.o.s., lČo 25589644, se síd|em Praha, Doudtebská 1699/5,
Psc 140 00, s edÍe50U pro doručoVáni Brno, or|í 36, Psč 602 o0, jednajícÍ Mgr. Jiřím zrůstelíohlášeným
sooIečníkem

jako inso|venčnísprávce dlužnÍka BYr.ADo s.r.o. v |ikvidaci, |č 25704419 (dá|e jen
''\ryhIašovate|''), tímto
lryhlašuje výběrové řizenÍ o nejvhodnější náVrh na uzavření sm|ou\y o prodeji nemovitosti (dále jen
,,předmět prodeje,,):

pozemky o celkové Úhěře 27.655,n,, sepsgné v soupisu mdjetkové podstaty dlužníkd, pa.c, č.785/27'
798/47, 928/35, 939/17, 1440/25] 1440/26 o 7440/2? - pozefuky určenék plnění
Íunkcíles.,, zopsané
na Lv č' 884 pro kdtdstróIní úzefiíKoloveč, obec Koloveě okres Domdžtice

Pří'ohou ktomuto oznámení
nemovitosti.

je

soupis majetkové podstatý Ve ktelém se nachází předmětné

V příioze ktomuto oznámení je dále uveden text kupní sm|ouvy, která bude uzavřena 5 účastníkem,
jehož náVrh bude Vybrán jako nejvhodněiší'
VyhIašovatel tínto VyzýVá osoby způsobi|é být účastníkemtohoto Výběrového řízení,aby mu podáVa|y
náVřhy na uzavření sm|ouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímžzák|adě by VYh|ašovatel
]akožto
p.odáVející plodal účastníkovi,jehož návrh bude !.ybrán jako nejvhodnéjší předmět píodéje, a účastník
l,y ňu za to Žap|atil kupnícenu.
Komp]etní podmínky výběrového řizení jsou po celou dobu |hůty pro podáVání náVrhů uveře]'něnv na
internetoMých stránkách VyhIašovateIe: WWw.akpz{.€z

Jedíným krjtériem pro 4iběr nejýhodnějšího návrhu ná uzavření sm|ouvy je navrhovaná v\ýše ceny.

Minimá|ní požadovaná kupní cena musí odpovídat ceně určenézna|eckým posudkem, tj. min. 94'9oo.- Kč
{sIovy: devadesátčtYřitisícdevětsétkorun českých]'
Lhůta pro podáVání návrhů počÍnádnem vyh|ášení výběrového řízeníakončídnem3l.. 8. 2012 v 15.00

hodiň.
soulěžnínávťhy mohou být předktádány pouze písemně, a to:
i)
osobně vsídle wh|ašovatele v Brně' or|í 36, vÝ|učně dne 31. 8. 2012 od 9,oo do 15,oo
hodin' ňebo
ii) poštou' přičemžnávÍh musí b'ýt doručen na adřesu sídta Wh|ašovate|e oř|í 36, 602 oo Brno,
nejpozději do skončenílhůty pro podávání návrhů.
Jiná

'orma

před ložen í so utěžn ího návrhu není ořípustná.

Návrlt se předkládá

V uzavřené obálce označ€né identifikačnímiúdaji soutěže (''Výběrové řízení na prodej
nemovjtosti BYKÁDo s.r.o. v Iikvidaci.') a identifikačnímiúdaji naVrhovat€|e
[název /jméno, sídIo/
byd|iště, identifikačnl číslo,te|efon, popř' ifax nebo emai|], a na uzavření musi být obá|ka opatřena
podpisy, popř. i raŽítkem navrhovate|e nebo pečetíjtak aby by|o zřejmé, že obá|ka by|a předána
uzavřená, při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat. Při osobním převzetí bude

obá|ka za přítomnostj doručite|e opatřena datem a hodinou doÍučení'Doručite|i bude při převzetíobáIky
Vysťaveno písemné potv..enÍojejím přijetís uvedenírn údajůdIe předchozívětv.

Návrh ne|ze po jeho před|ožení odvolat, měn;t ani dop|ňovat, s Úimkou změn či doplnění, které

naVrhoVateI učinína zákIadě změny podmínek soutěže VyhIašovateIem.
NáVřh musi obsahovat:
a) identifl kačníúdaje t'ikající se osobY navrhovateIe,
b) cenu, Vyjádřenou čís|ema 5|oVY, V korunách českých, údaje nesmí b.ýt přepisovány nebo škrtány,
c] pokud náVrh předk|ádá navrhovateI Vzastoupení, tak originá| nébo úředně ověřenou kopii pIné moci

nebo jiného dokumentu zak|édajícíhooprávnění osob, kt€ré náVrh podepsa|y, takový úkon učinlt;

podpisy na pIné moci musejí b'^ úředně ověřeny'
NáVrh musí bt1datován a podepsá.].
Návrh musí b.ýt přediožen v českémiazvce'

lhúta pro oznámení vybřaného návrhu účastnlkůmvýběrového řízeníčiní20 dnů od uplYnutí lhůtY pro
podávání návíhů.
Vyhlešovate| si Wh.6zuje práVo dodatečně změnit podmínky v'ýběrového řízení,z.ušit výběrové řízení
a odmítnout vše.hny před|ožené návrhv'
VYhodnocení v.ýběťovéhořízení
otevírání obá|ek se uskuteční nejpozději nés]edUjícípracovnÍ den po up|ynutí |hůty pro podáVání náVrbů.
otevírání obá|ek je neveřejné. Lhůta pro oznámení Wbraného náVrhu činí20 dnů od uptynutí |hůty pro
podávání návrhů' V uvedené lhůtě \,yh|ašovate] oznámení předá k poštovní přepravě.
oznámení o přijetí náVrhu zaš|e vyh|ašovateI navrhovate'i formou doporučenéhodooisu nebo na emaiI
uvedený v návrhu nebo jinou Vhodnou formou'
Vybraný naVrhovateI je povinen uzavřít s Whlašovate|em kupní5mIouvu o prodeji nemovitostí a zap|atjt
kupní cenu za předmět prodeje do 10 dnů od doručeníoznámení o přiietí návrhu na účetč. 433457100267/0100. Kupní.ena je zap|acena řádně a Včas, pokud nejpozději pos|ední den uvedené |hůty
bude V plné \.\iši připsána na označený bankovní účet.
Předmět prodeje bude la/b.anému navrhovate|i předán až po úplnémzap|acenÍ kupní ceny určenýrn
zoůsobem'
VyhlašovateJ si Vyhrazuje právo:
a) dodatečně změnit podmínky ýýběrového řizení,
b) zrušit ýýběrové řízení,
c) odmítňout Všechny před|ožené návrhy'

změnu podmínek nebo zruše ni \^Íběrové ho řízenízveřejníVYh|ašovate]na Www.akpz|.cz
Navrhovate|é nemají právo na náhradu nák|ódů spojených s účastivevýbě|ovém řízení ani na V.ácení

jejich náVrhu a podkladů s ním předaný€h.

V Brně 19' července 2012

Vyvěšeno na úř. desce a na
dne:.

2'7

AdŤcká.ííLatsčelář

uŤť!$'!jii, Lúd[ a parílreii !''o.s.
lč: 255 8g 644 c|Ó: cz25569&4

.7 ,20L2

se jmuťo:
345 43 Koloveč

