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podminkv vÝběrového řizení / Bedingu'nqen fúr die Ausschreibunq
(dále jen ,,podmínky") l (im Weiteren nur ,,Bedingungen")

Prodej domu č.p.17216 v Plznl, Sedláčkově ulici

Verkauf des Hauses Konskriptionsnummer 172/6 in Pilsen, in der Stra&e

sedláčkova ulice

ve spoluprócí se / ln Koop, mit:
zo h ra n ičn ím i d ra žeb n ím i s polečnostm i / a usl ij n d i sch e Au kti onsh d use r

z německy mluvících zemí / aus deutschsprachigen Ldndern



í. Vyhlašovatel / Áusschreiber

1 ,1 Vyhlašovatelem výběrového řízení je: / Áussch reiber [der Ausschreibung] ist:

Auction reality adražby, s.r.o.,

|Č l ldentifikationsnummer: 29103 398

kance!ář l Búro: Františkánská7,301 00 Plzeň

2. Předmět výběrového řizení l Gegenstand der Ausschreibung

2.1 Předmětem tohoto výběrového řízení je výběr kupujícího, kterému bude prodána

následující nemovitost: l Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Auswahl des

Káufers, dem die folgende lmmobilie verkauft wird:

_ pozemek č. 30,1, jehož součástí je stavba é.p. 172 v katastrálním území Plzeň,

obec Plzeň, zapsaný na LV č.43010 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním

úřadem pro PIzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň město. / Grundstúck Nr.

301, dem zugehórig der Bau Konskriptionsnummer 172 im Katastergebiet Plzeň,

Gemeinde PIzeň eingetragen auf dem Grundbuchblatt Nr. 43010 gefúhrt von

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň město

[Grundbuchamt fúr die PiIsener Region, G rundbuchabteilung Pilsen-Stadt].

2,2 Jedná se o dobrovolný prodej nemovité věci (domu) ve vlastnictvi fyzické osoby, který

bude s ohledem na jeho lukrativní polohu, realizován formou výběrového řízení s tím,

že bude vybrán kupující, který podá nejvyšší nabídku kupní ceny. / Es handelt sich um

den freiwilligen Verkauf einer lmmobilie (eines Hauses) in Besitz einer natúrlichen

Person, der in Hinblick auf seine lukrative Lage in Form einer Ausschreibung realisiert

wird, mit dem Zusatz, dass der Káufer ausgewáhlt wird, der das hóchste Angebot fúr

den Kaufpreis macht.

2.3 Vyhlašovatel sděluje, že vlastník domu je oprávněn s touto nemovitostí svobodně a

neomezeně nakládat, přičemž výběrem vhodného kupujícího byl pověřen vyhlašovatel,

/ Der Ausschreiber teilt mit, dass der Hauseigentúmer berechtigt ist, úber diese

lmmobilie frei und unbeschránkt zu veffúgen, wobei mit der Auswahl eines geeigneten

káufers der Ausschreiber betraut wurde.

4. Seznámení se s předmětem prodeje l Bekanntmachung mit dem Verkaufsobjekt

4.1 Zá]emci se mohou sžádostí o prohlídku obracet na Mgr. Josefa Balína LL.M., te|.737

158 B34, e-mail: info@auctionreality.cz. / lnteressenten mit Besichtigungswunsch



kónnen sich an Mgr. Josef Balín LL.M., Telefon 00420 737 158 834, E-Mail:

info@a uctio n re al ity, cz. we n de n.

5. Předpoklady účastl ve výběrovém řízení / Voraussetzungen fiir die Teilnahme an

der Ausschreibung

5.1 Každý zájemce musí splňovat tyto předpoklady / Jeder lnteressent muss folgende

Vora ussetzu nge n e rfú lle n

(i) je-li zájemce fyzickou osobou, musí být zletilý a plně svéprávný, je-li zájemce

právnickou osobou, musí být řádné založenou, vzniklou a existující, která mŮže

nabývat nemovitý majetek na území České republiky v souladu s platnými právními

předpisy a zároveň l lst der lnteressent eine natúrliche Person, muss er volljáhrig

und voll gescháftsfáhig sein, ist der lnteressent eine juristische Person, muss diese

ordnungsgemáB gegrúndet, entstanden und existent sein. Die Person muss

tmmobilieneigentum auf der Gebiet der Tschechischen Republik in

úbereinstimmung mit den gúltigen Rechtsvorschriften enuerben kónnen und

gleichzeitig

(ii) proti zájemci není zahájeno a vedeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního

zákona a zároveň l wird gegen den lnteressenten weder ein lnsolvenzveftahren im

Srnne des lnsolvenzgeseízes gefúhrt noch ist eines eingeleitet worden und

gleichzeitig

(iii) zájemce, ktený je právnickou osobou, není v likvidaci a zároveň / befindet sich der

lnteressent, der eine juristische Person ist, nicht in Liquidation und gleichzeitig

(iv) zájemce složil jistotu uvedenou v těchto podmínkách za splnění podmínek

výběrového řizení, úhrady kupní ceny a uzavření kupní smlouvy. / hat der

lnteressent die Sicherheit, die in den Bedingungen fúr die Erfúllung der

Bedingungen dieser Ausschreibung, der Begleichung des Kaufpreises und des

Absch/usse s des Kaufvertrages angegeben ist, hinterlegt.

5.2 Nabídky zájemců se podávají elektronicky na formu!áři uvedeným v příloze těchto

podmínek. / Die Angebote der lnteressenten werden elektronisch in dem Formular

abgegeben, das in der Anlage dieser Bedingungen angefúhrt ist.

5.3 Formulář nabídky, musí být podepsán zájemcem, resp. osobami oprávněnými

zastupovat zájemce v souladu se způsobem jednání uvedeným ve veřejném

(obchodním) rejstříku. t Das Angebotsformular muss vom lnteressenten unterschrieben

sein, bzw, von den zur Vertretung des lnteressenten berechtigten Personen in

lJbereinstimmung mit der im óffentlichen (Handels) Register angegebenen

Handlungsweise.



6. Minimální výše kupní ceny / Mindestkaufpreis

6,1 Minimální výše kupní ceny ěiní 13.400.00,00 Kč. / Der Mindestkaufpreis betrágt

13.400.000,00 czK.

7. Kupní smlouva / Kaufvertrag

7.1 Zálemce uzavře svlastníkem nemovitosti specifikované vodst. 2.1 těchto podmínek

kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k těmto nemovitým

věcem na zájemce. / Der lnteressent schlieBt mit dem Eigenti)mer der Immobilie,

spezifiziert in Absatz 2.1 dieser Bedingungen, einen Kaufvertrag ab, dessen

Gegenstand die Úbertragung des Eigentumsrechts an diesen lmmobilien auf den

lnteressenten ist.

7.2 rext kupní sm|ouvy poskytne vyhlašovatel zájemci na vyžádání. / Den lexť des

Kaufvertrages sťe//í der Ausschreiber dem lnteressenten auf Anfrage zur VerŤúgung.

8. Způsob podávání nabídek / Art und Weise der Angebotsabgabe

B.1 Zdjemce předkládá závaznou, nepodmíněnoú a neodvolatelnou nabídku na koupi

nemovitosti na vyplněném formuláři uvedeném v příloze podmínek obsahující

identifikaci zďlemce a výši nabízené ceny, / Der lnteressent legt ein verbindliches,

bedingungsloses und unwiderrufliches Angebot fúr den Kauf der lmmobilie in dem

ausgefúllten Formular vor, das in der Anlage zu den Bedingungen angefúhrt ist,

welches die ldentifizierung des /nťeressenten und die Hóhe des angebotenen
preises enthált,

8.3 Nabídky budou přijímány u vyhlašovatele tohoto výběrového řízení, a to

elektronicky na e-mail info@auctionrealitv.cz počínaje dnem zveřejnění těchto

podmínek, / Angebote werden bei dem Ausschreiber dieser Ausschreibung

entgegengenommien, und zwar elektronisch an die E-Mail-Adresse

info@auctionrealitv.cz ab dem Tag der Veróffentlichung dieser Bedingungen.

8.4 Nabídky se podávají v elektronické podobě vyhlašovateli výběrového řízeni. l
Angebote werden in elektronischer Form bei dem Ausschreiber dieser Ausschreibung

eingereicht.

9. Lhůta pro podávání nabídek / Frist fijr die Angebotsabgabe



9.1

9,2

Nejzazší termín pro doručení nabídky je do 6.8.2021 v 15.00 hodin. K později

podaným nebo doručeným nabídkám se nepřihlíží. / Spátester Termin fúr die
Zustellung des Angeboís rsú bis zum 6.8.2021 um 15 IJhr. Eine spátere Zustellung

oder Eingang von Angeboten wird nicht berúcksichtigt.

zájemci předložené nabídky jsou pIatné, účinné a závazné po dobu 30 dnů od

posledního dne pro předložení nabídky. / Von den lnteressenten vorgelegte Angebote
sind giiltig, wirksam und bindend fúr die Dauer von 30 Tagen ab dem letzten Tag

fú r d ie A nge botse i n re ich u n g.

10. Hodnocení nabídek l Beweftung der Angebote

10,1 Výběrové řízeníje dvoukolové. l Die Ausschreibung hat zwei Runden.

10.2 Jediným kritériem pro výběr vítěze výběrového řízení je vÝše nabízené cenv. Tedy

vítězem výběrového řízení se stane uchazeč, ktený nabídne nejvyšší cenu. / Das
einzige Kriterium fúr die Auswahl des Gewinners der Ausschreibung ist die Hóhe
des anqebotenen Preises. Gewinner der Ausschreibung wird also der Bewerber, der
den hóchsten preis bietet,

10.3V případě, že vítézný zájemce neuhradí v řádném termínu kupní cenu nebo neuzavře

kupní smlouvu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo vyzvat k uzavření smlouvy druhého (a

případně následně i třetího) zá4emce v pořadí. l ln dem Fall, dass der siegreiche

lnteressent zum ordnungsgemáíjen Termin den Kaufpreis nicht begleicht oder den

Kaufuertrag nicht abschlie3t, behált sich der Ausschreiber das Recht vor den zweiten

(und evtl. nachfolgend auch den dritten) lnteressenten in der Reihe zum Abschluss des
Ka ufue rtrag es a ufz ufo rd e rn.

10.4Pruní kolo výběrového řizení bude spočívat v hodnocení došlých nabídek a budou

vybráni tři zájemci, kteří předložili nejvyšší nabídku kupní ceny. Tito zájemci se budou

moci zúčastnit druhého kola výběrového řízení. l Die erste Runde der Ausschreibung
besteht in der Bewertung der eingegangen Angebote und es werden die drei

lnteressenten ausgewáhlt, die das hóchste Angebot fúr den Kaufpreis abgegeben

haben, Diese lnteresseníen kónnen sodann an der zweiten Runde der Ausschreibung

teilnehmen.

10.5Druhé kolo výběrového řízení se bude konat po ukončení prvního kola a to dne

12.8.2021v provozovně vyhlašovatele výběrového řizení na adrese Františkánská
7,30100 Plzeň v 11.00 hodin. Druhé kolo výběrového řízení bude spočívat ve výběru

vítěze výběrového řízení dle kritéria nejvyšší nabídnuté kupní ceny. Vybraným

zájemcům, kteří podali nižší nabídku kupní ceny, než byla nejvyšší nabídka kupní ceny

podaná v rámci prvního kola, bude umožněno, aby v rámci licitace podali vyšší nabídku



kupní ceny a tím se stali vítězem výběrového řízení, Výše minimálního příhozu ěiní

50 000,00 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Příhozy zájemců odpovídají nabídce

kupní. Zájemce právnická osoba musí být ve druhém kole zastoupen osobou, která je

oprávněná za zďlemce jednat a zavazovatjen v souladu s údaji zapsanými ve veřejném

(obchodním) rejstříku. Bude-li zájemce zastoupen na základě plné moci, musízástupce

nejpozději před zahájením jednání prokázat svou totožnost a doložit plnou moc s

úředně ověřenými podpisy účastníků. Plná moc se stane souěástí zápisu o jednání. /

Die zweite Runde der Ausschreibung findet nach Ábsch/uss der ersten Runde statt,

und dies am 12.8.2021 in den Betriebsráumen des Ausschreibers an der Adresse

Františkánská 7,301 00 PIzeň um 11.00 Uhr Die zweite Runde der Ausschreibung

besteht in der Auswahlldes Slegers der Ausschreibung entsprechend dem Kriterium

des hóchsfen Kaufpreisangebotes, Ausgewáhlten lnteressenten, die ein niedrigeres

Kaufpreisangebot abgaben, a/s das hóchste in der ersten Runde abgegebene

Kaufpreisangebot, wird ermóglichl dass sie im Rahmen der Versteigerung ein hóheres

Kaufpreisangebot abgeben und so zum Sieger der Ausschreibung werden kónnen. Die

Hóhe des Mindestgebotes betrágt 50 000,00 CZK (in Worten: fúnfzigtausend

Tschechische Kronen), Die Gebote der lnteressenten entsprechen dem Kaufangebot,

lnteressenten, die juristische Personen sind, mússen in der zweiten Runde durch eine

Person vertreten werden, die berechtigt ist fúr den lnteressenten zu handeln und nur in

IJbereinstimmung mit den Angaben, die im óffentlichen (Handels) Regisíer eingetragen

sind, zu verpflichten. / Wird der lnteressent auf Grundlage einer Vollmacht vertreten,

muss sich der Vertreter spáťesíens vor der Eróffnung der Verhandlung ausweisen und

die Vollmacht mit amtlich beglaubigten Unterschriften der Teilnehmer vorlegen. Die

V ol l m acht w i rd z u m Be sta n dte i l d e s V e rh a n d l u n g sp roto kol l s.

10.6 Vítězem výběrového řízení se stane zájemce, ktený v rámci druhého kola

výběrového řizeni podá nejvyšší nabídku kupní ceny. V případě, že žádný ze

zájemců nepodá vyšší nabídku kupní ceny, než činí nevyšší nabídka kupní ceny

podaná v rámci písemných nabídek zájemců, stane se vítězem výběrového řízení

zájemce, ktený podal tuto nejvyšší nabídku. l Sieger des der Ausschreibung wird

derjenige lnteressent, der im Rahmen der zweiten Runde der Ausschreibung das
hóchste Kaufpreisangebot macht. lm Fall, dass keiner der lnteressenten ein hóheres

Kaufpreisangebot machd a/s das hóchste Kaufpreisangebot betrágt, das im Rahmen

der schriftlichen Angebote der lnteressenten abgegeben wurde, wird derjenige Sieger

der Ausschreibung, derdieses hóchste Angebot abgegeben hat.

11. Povinnosti vítěze výběrového řizeni l Pflichten des Sl'egers der Ausschreibung

11.lYítézný zájemce je povinen neipozděii do 10 dnů od wzvání uzavřít s vlastníkem

nemovitosti kupní smlouvu. případně smlouvu o budoucí kupní smlouvě. ve



předloženém znění (obsahu). l Der a/s Síeger heruorgegangene lnteressent !§!

verpflichtet ab Aufforderunq spátestens innerhalb von 10 Taqen mit dem

lmmobilieneigentiimer einen Kaufveftraq in der vorgelegten Fassung (lnhalt), gg!=

einen vertraq úber einen zukijnftiqen kaufveftraa. abzuschlieBen.

12. Jistota / Sicherheit

12.1Podminkou úěasti zájemce ve výběrovém řízení je složení jistoty (záIohy) ve výši

300.000,00 Kč, l Bedingung fúr die Teilnahme des lnteressenten an der

Ausschreibung ist die Hinterlegung einer Sicherheit (Anzahlung) in Hóhe von

300.000,00 czK.

12.2Zájemce je povinen uhradit jistotu bankovním převodem na účet vyhlašovatele č.

137834100412700,IBAN: CZ96 2700 0000 0013 7834 1004, SW|FT (BlC): BACX CZ

PP. Jako variabi|ní symbol bude uvedeno rodné číslo (fyzická osoba) nebo identifikační

číslo zájemce (právnická osoba). Zájemce je povinen složit jistotu nejpozději do

6.8.2021 v 15.00 hodin. Složením jistoty se rozumí připsání celé částky na uvedený

účet. / Der lnteressenť isť verpflichtet Sicherheit per Úberweisung auf das Bankkonto

des Ausschreibers zu entrichten: Kontonummer 137834100412700, lBAN: CZ96 2700

0000 00137834 1004, SW|FT (B|C): BACX c?PP. Als variables Symbol wird die

Geburtsnummer (natúrliche Person) oder die ldentifikationsnummer des /níeressenten

(juristische Person) angegeben. Der lnteressent lsť verpflichtet die Sicherheit

spáťesťens bis zum 6.8.2021 um 15 lJhr zu entrichten. Unter Hinterlegung einer

Sicherheit versteht sich der Eingang des vollen Betrags auf das angegebene Konto,

12.3Jistota poskytnutá zájemcem, ktený bude vybrán zavitěze výběrového řízenÍ, se

kteným bude uzavřena kupní smlouva, bude použita na úhradu ceny, / Die vom

Interessenten, der a/s Sieger der Ausschreibung ausgewáhlt wird und mit dem der

Kaufuertrag abgeschlossen wird, bereitgestellte Sicherheit wird fijr die Begleichung

des Preíses genutzt.

12.4Jistota poskytnutá zájemcem, kteryi nebyl vybrán za vítéze výběrového řízenÍ, bude

vrácena zpět na bankovní účet, z něhož byla odeslána do 5 dnů ode dne ukončení

výběrového řízení. Jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy bude převedena

z jistotního účtu ve prospěch účtu, z něho byla odeslána. Případný úrok ze sloŽené

jistoty se nevrací. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že nebude vybrán

žádný zájemce nebo pokud bude výběrové řízení zrušeno. l Die Sicherheit eines

lnteressenten, der nicht als Sleger der Ausschreibung ausgewáhlt wurde, wird innerhalb

von fúnf Tagen vom Absch/uss der Ausschreibung an zurúck auf das Konto

úberwiesen, von dem aus sie geschicktworden ist. Die Sicherheitwird als an dem Tag

als zurúckerstattet betrachtet, an dem sie vom kautionskonto zu Gunsten des kontos,



von dem sie abgeschickt worden ist, úberwiesen wird. Eventuelle Zinsen fúr die

eingelegte Sicherheit werden nicht zurúckerstattet. GleichermaBen isí das Vorgehen,

wenn kein lnteressent ausgewáhlt wird oder wenn die Ausschreibung widerrufen wird.

13. Smluvní pokuta / Vertragsstrafe

13.1Vpřípadě, že vítéz výběrového řízení nebo jiný zájemce, kte4ý bude vyzván, nesplní

povinnost uhradit jím nabídnutou kupní cenu ve lhůtě uvedené v bodu 11.1 těchto

podmínek nebo v případě že zdjemce nesplní povinnost uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě

uvedené v bodu 11,1 těchto podmínek, anebo pokud zájemce toto výběrové řízení

jakýmkoliv jiným způsobem zmaří, je vyhlašovatel oprávněn po takovém zájemci

požadovat smluvní pokutu ve výši složené jistoty, tedy ve výši 300.000,00 Kč, Smluvní

pokuta je splatná dnem jejího uplatnění. Vyhlašovatel je oprávněn započítat zájemcem

složenou jistotu na úhradu smluvní pokuty, l lm Fall, dass der Sieger der Ausschreibung

oder ein anderer lnteressent, der aufgefordert wird, die Pflicht den von ihm gebotenen

Kaufpreis innerhalb der Frist, die in Punkt 11.1 dieser Bedingungen angegeben ist, zu

begleichen, nicht erfúllt, oder im Fa[ dass der lnteressent die Pflicht den Kaufvertrag

innerhalb der Frist, die in Punkt 11.1 dieser Bedingungen angegeben ist, abzuschlieBen

nicht erfúllt, oder wenn der lnteressent dieser Ausschreibung diese auf irgendeine

andere Weise vereitelt, dann ist der Ausschreiber berechtigt von einem solchen

lnteressenten eine Veftragsstrafe in Hóhe der hinterlegten Kaution zu verlangen, also in

Hóhe von 300.000,00 CZK. Die Vertragsstrafe ist am Tag ihrer Geltendmachung zu

entrichten. Der Ausschreiber ist berechtigt, die vom lnteressenten hinterlegte Sicherheit

fúr die Entrichtung der Vertragsstrafe aufzurechnen,

14. Zrušeni výběrového řizeni a změna podmínek l Widerruf der Ausschreíbung und

Ánderung der Bedingungen

14,1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit tyto podmínky nebo kdykoli

výběrové řízení přerušit nebo zrušit. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo odmítnout

všechny předložené nabídky, l Der Ausschreiber behált sich das Recht vor diese

Bedingungen jederzeit zu verándern oder zu ergánzen oder die Ausschreibung

jederzeit zu unterbrechen oder zu widerrufen. Der Ausschreiber behált sich ebenso das

Recht vor alle vorgelegten Angebote abzulehnen.

14.2Veškeré změny nebo doplnění podmínek výběrového řízení budou oznámeny každému

jednotlivému zďlemci v rámci tohoto výběrového řízení písemným oznámením a/nebo e-

mailem, l Sámtliche Anderungen oder Ergánzungen der Bedingungen der

Ausschreibung werden jedem einzelnen lnteressenten im Rahmen dieser

Ausschreibung durch schriftliche Ankúndigung und / oder per E-Mail mitgeteilt.



15. Komunikace s vyhlašovatelem výběrového íizeňí / Kommunikation mit dem

Aussch rei ber [der Aussch rei b u ng]

15,1 Ke komunikaci s vyhlašovatelem jsou zďlemci povinni využívat následující kontaktní

údaje: / Fúr die Kommunikation mit dem Ausschreiber sind die lnteressenten dazu

verpflichtet folgende Kontaktangaben zu benutzen:

název,. / Bezeichnung: Auction reality a dražby, s.r.o.

kancelář: / Búro: Františkánská 7 , 301 00 Plzeň

telefon: /Telefon: +420737 158 834

e-mail: / E-Mail: info@auctionreality.cz

16. Náklady výběrového řizeni l Kostenaufwendungen fúr díe Ausschreibung

16,1 Veškeré náklady zájemců spojené s jejich účastí ve výběrovém řízení a v souvislosti s

ním si nesou tito zájemci v plné výši sami, a to i v případě vyloučení zájemce z

výběrového řízení, změny podmínek nebo zrušení výběrového řízení. / Sámtliche

Kosten der lnteressenten, die mit deren Teilnahme an der Ausschreibung und im

Zusammenhang mit dieser stehen, tragen die lnteressenten selbst in voller Hóhe, und

dies auch im Falle des Áusscheidens des /nťeressenten aus der Ausschreibung, der

Anderung der Bedingungen oder des Widerrufs der Ausschreibung.

í9. Ostatní / Sonsúlges

19.1Toto Výběrové řízení neníani veřejnou nabídkou ve smyslu § 17B0 a násl. občanského

zákoníku ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl

občanského zákoníku. / Diese Ausschreibung ist weder ein óffentliches Angebot im

Sinne von § 1780 ff. občanský zákoník [Búrgerliches Gesetzbuch - CZ] noch ein

óffentlicher Wettbewerb um das gúnstigste Angebot im Sinne von § 1772 ff. občanský

zákoník [Búrgerliches Gesetzbuch - CZ],

19.2 Seznam příloh: l Liste der Anlagen:

Příloha č, 1 - Formulář nabídky l Anlage Nr. 1 - Angebotsformular

Dne l Am 7.7.2021



Pííloha ó. 1 - Formulář nabidky / Anlaqe Nr. 1 - Angebotsformular

Prodej nemovitého majetku - domu é.p.17216 v Plzni, Sedláčkově ulici /

Verkauf unbeweglichen Vermógens - des Hauses Konskriptionsnummer 172/6

in pilsen, stra&e sedláčkova ulice

NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ l ANGEBOTSFORMULAR

V rámci výběrového íizeni nabízím částku kupní ceny l lm Rahmen des
Auswahlveďahrens /der Ausschreíbung biete ich den Kaufpreisbetrag in Hóhe von

Kě l czK

Slovy / in Worten:

Prohlašuji, že tato nabídka ie závazná a jsem touto svou nabídkou vázán po dobu 30

dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání nabídek. l lch erkláre, dass dieses Angebot
verbindlich ist und ich fíir die Dauer von 30 Tagen ab dem Ablauf der Frist fúr díe

Angebotsabgabe daran gebu nden bin.

Jméno a přímení l název právnické osoby

Vorname und Nachname / Bezeichnung der
juristischen Person

bydliště / sídlo

wohnort / sitz

datum narození / identifikační číslo

G e b u rtsdatu m / l de ntifi katio n sn u m me r

adresa pro doručování

zustelladresse

e-mail

E-Mail

kontaktní telefon

kontakttelefon
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Prohlašuji, že jsem byl seznámen s podmínkami výběrového řizeni ze dne 7.7.202l a

jsem jimi vázán. / lch erkláre, dass ich mit den Bedingungen dieses
Auswahlvertahrens/dieser Áusscáreibung vom 7.7.2021 vertraut gemacht wurde und
dass ícá an diese gebunden bin.

Vše výše uvedené stvrzujisvým podp|sem. / Alles oben Aufgefúhfte bescheinige ich
mit meiner unterschrift.

Y/ln dne / am 2021

podpis (azítko)

Unterschrift (Stempel)

1,t


