
 

Vyhláška výběrového řízení  

Společnost AMEX Brno, s.r.o. se sídlem: Hlavní 290/74, 624 00 Brno Komín vyhlašuje jednokolové 
výběrové řízení na prodej movitého majetku firmy v likvidaci.  

Podmínky výběrového řízení:  

1. účastník výběrového řízení 

výběrového řízení se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, a podala cenovou nabídku na 
koupi prodávaného předmětu ze souboru.  Nabídka musí být strukturovaná podle odstavce 2. této 
vyhlášky.  

2. obsah cenové nabídky 

cenová nabídka musí obsahovat:  

• u fyzické osoby:  jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje, tj. poštovní adresu, telefonní  
číslo, výši nabízené ceny bez daně z přidané hodnoty, DPH bude připočteno v kupní smlouvě  

• u právnické osoby: název firmy, IČO, DIČ, sídlo společnosti, osobu oprávněnou k jednání za 
společnost a její funkci, kontaktní údaje, výši nabízené ceny bez daně z přidané hodnoty 

3. doručení cenové nabídky  

cenová nabídka bude provedena přes portál dražebníka AMEX Brno s.r.o. registrovaným uživatelem 
podle odstavce 2. této vyhlášky. 

4. termín výběrového řízení  

výběrové řízení začíná dne 24. listopadu 2010 a končí dne 24. prosince 2010 ve 12:00 hod.  

Výsledky tohoto výběrového řízení budou zveřejněny na portále www.amex-brno.cz 

Nabídky, které neobsahují náležitosti podle článku 2. této vyhlášky budou z výběrového řízení 
vyřazeny. 

5. další podmínky výběrového řízení 

vítěz výběrového řízení se v kupní smlouvě zaváže, že předmět výběrového řízení vlastními 
prostředky a na vlastní náklady demontuje, naloží a odveze z místa jejich současného uložení (Brno-
Řečkovice) a to do termínu uvedeného v kupní smlouvě (24. 1. 2011). Součástí cenové nabídky u 
dopravních prostředků bude závazek nabízejícího provést záznam změny majitele vozidla a úkony s 
tím související na vlastní náklady. 

Likvidátor si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit bez udání důvodu a bez náhrady nákladů, 
které účastníkům výběrového řízení z tohoto titulu vznikly.  

6. Prohlídky předmětů výběrového řízení 

Pro zájemce budou zajišťovány individuální prohlídky podle dohody s pracovníky společnosti AMEX 
Brno, s.r.o. telefonním čísle 775 988 229 nebo 840 484 048 


