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Prodej použité haly 6 x 75 x 5,3 m
veřejná soutěž o nejvhodnějších nabídku ve smyslu
ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710 (dále jen „PMDP, a. s.“), nabízí
k prodeji použitou, níže specifikovanou halu, a tímto činí výzvu k podávání nabídek.

Technická specifikace:
Technické parametry
Tvar konstrukce: sedlová střecha
Šířka (vnější rozměr): 6 m
Délka (osový rozměr): 75 m
Výška boční stěny: 5,3 m (vnitřní boční výška rámového rohu)
Konstrukce
Nosnou konstrukci tvoří ocelový rám s plnostěnnými sloupy a vazníky se sedlovou
střechou. Konstrukce je ukotvena pomocí kotevního systému do spodní stavby
připravené objednatelem. Standardní povrchová úprava konstrukce je tvořena
syntetickým nátěrovým systémem v šedé barvě (RAL 7016). Spojovací materiál je v
pozinkovaném provedení.
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Opláštění
Kompletní opláštění střechy a stěn: hi-tech membrána 680 g/m2, stupeň reakce
materiálu na oheň B2, barva bílá.

Podmínky prodeje:
Hala je nabízena rozloženém/demontovaném stavu, v jakém stojí a leží a nebude na
ni poskytována jakákoliv záruka. V případě zájmu je možno, po předchozí domluvě,
domluvit prohlídku u Ing. Ondovčáka (kontakty níže v inzerátu).
Vítězný zájemce si zajistí na vlastní náklady a odpovědnost naložení a odvoz haly
z areálu vozovny PMDP, a.s. na adrese Slovanská alej, 35 v Plzni, a to blíže dle
podmínek uzavřené kupní smlouvy.
Způsob zpracování a podávání nabídek:
Nabídka zájemce o koupi (navrhovatele) bude obsahovat zejména:
1. u fyzické osoby jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, popř. rodné
číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, u právnických osob či fyzických osob
podnikatelů název, IČ, DIČ, sídlo, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku,
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bankovní spojení a jméno osoby oprávněné k zastupování právnické osoby, její
telefonní číslo a e-mailovou adresu;
2. nabídkovou cenu za halu, o jejíž koupi má navrhovatel zájem, v rozpadu cena v Kč
bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. Nebude-li DPH uvedeno, uvedená
cena bude považována za cenu včetně DPH;
3. dvě (2) vyhotovení kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této výzvy, do níž zájemce
o koupi doplní požadované údaje:
- záhlaví smlouvy: Smluvní strany (v části „kupující“)
- čl. IV. odst. 1: Kupní cena
- čl. IV. odst. 4: E-mailová adresa kupujícího pro zaslání faktury
- závěr smlouvy: Podepisující.
Kupní smlouva v nabídce zájemce o koupi bude podepsaná oprávněnou osobou a
bude vyjadřovat závaznou vůli navrhovatele, coby kupujícího, za nabízených
podmínek použitou halu od PMDP, a.s. koupit a zaplatit za ni kupní cenu.
Hala bude prodána tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu v Kč bez DPH,
přičemž musí být dodržen výše uvedený požadavek na nejnižší možnou kupní cenu.
Nabídku je nutné doručit v zalepené, neporušené obálce označené heslem:
„NEOTVÍRAT – Prodej použité haly 6 x 75 x 5,3 m“ na přední stranu obálky.
Nabídku v uzavřené obálce osobně předejte na Oddělení veřejných zakázek (3. patro)
PMDP, a. s., č. dveří 35, na níže uvedené adrese, v pracovních dnech od 8:00 do
14:00 hodin nebo zašlete na níže uvedenou adresu nejpozději do 07. 10. 2022 do
12.00 hod (dále jen „lhůta pro podání nabídek“).
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Oddělení veřejných zakázek
Denisovo nábřeží č.p. 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí
Otevírání nabídek je neveřejné.
Případné dotazy:
V obchodních záležitostech:
Ing. Petra Švíková, vedoucí oddělení nákupu a obchodu, mobil: 601 103 261
e-mail: svikova@pmdp.cz
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Na technické dotazy odpoví:
Ing. Pavol Ondovčák, vedoucí přípravy a rozvoje investic, mobil: 601 088 382
e-mail: ondovcak@pmdp.cz
Lhůta pro oznámení vybrané nabídky a oznámení neúspěšným navrhovatelům:
PMDP, a.s. vybere nejvhodnější nabídku a oznámí její přijetí vybranému navrhovateli, a
to ve lhůtě do 14 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Přijetím nabídky se rozumí i
současný podpis kupní smlouvy obsažené v nabídce vybraného zájemce o koupi ze strany
PMDP, a.s., jakožto prodávajícího. Okamžik uzavření kupní smlouvy, tzn. akceptaci
nabídky zájemce o koupi, PMDP, a.s. oznámí vybranému zájemci ihned po podpisu kupní
smlouvy oprávněnou osobou prodávajícího.
PMDP, a.s. vyrozumí po ukončení soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich
nabídky odmítl.
Obsah zamýšlené kupní smlouvy:
-

závazný vzor kupní smlouvy je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 1, která
bude rovněž přílohou nabídky zájemce o koupi haly.

Do připraveného textu kupní smlouvy nejsou zájemci o koupi oprávněni činit žádné zásahy
a úpravy, vyjma doplnění vyznačených pasáží. Jakákoliv změna textace kupní smlouvy
bude zakládat právo PMDP, a.s. vyřadit nabídku zájemce o koupi z hodnocení nabídek.

Další podmínky soutěže:
PMDP, a.s. si vyhrazují právo tyto podmínky soutěže měnit nebo soutěž jako
takovou zrušit, a to zcela v souladu s ust. § 1774 občanského zákoníku.
PMDP, a.s. si vyhrazují právo odmítnout všechny nebo některé předložené
nabídky.
Příloha č. 1 – závazný vzor kupní smlouvy
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

V Plzni dne 21. 09. 2022
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