
VÝZVA K PRODEJI NEPOTŘEBNÉHO 

MAJETKU PL ČERVENÝ DVŮR 
 

 

 

 
Název:   

Prodej nepotřebného majetku PL Červený Dvůr 

 

Zadavatel:      
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 

Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov 

IČO 00583600, neplátci DPH 

č. ú. 133241/0710 ČNB  

Osoby oprávněné za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel  

Kontaktní osoba: Jurašová Zdeňka, referent ekonomického úseku 

Telefon, fax: 380739131, 380309133 

e-mail: reditel@cervenydvur.cz , jurasova@cervenydvur.cz , www.cervenydvur.cz  

  

1. Předmět: 

Předmětem prodeje je starý a nepotřebný nábytek a zastaralá technika viz. přiložený seznam. 

 

Místo prodeje:    
Areál Psychiatrické léčebny Červený Dvůr – pavilon C.          

                            

Doba plnění:     
Nábytek je třeba odvézt na vlastní náklady nejpozději do 31.10.2017. 

 

 

 

2. Základní podmínky:  

Předměty prodeje je možné si prohlédnout po tel. domluvě s paní Jurašovou tel. 724621324 

nebo s paní Válkovou tel. 728627291.  

Doručení nabídky: 

Nabídku v písemné formě (doplněný formulář) obsahující nabídkovou cenu nacionále účastníka a 

podpisem, doručte doporučenou poštou nebo osobně do podatelny léčebny v samostatné uzavřené 

obálce označené: „Cenová nabídka – Nepotřebný majetek PL Červený Dvůr - Neotvírat, 

nejpozději do 20. 10. 2017 do 12:00 na adresu zadavatele.  

Otevírání obálek proběhne 20. 10. 2017 ve 13:30 v hlavní budově Psychiatrické léčebny Červený 

Dvůr.  

Vyrozumění obdržíte nejpozději 23. 10. 2017. 

 

3. Obchodní podmínky:  

 

Platební podmínky: 

mailto:reditel@cervenydvur.cz
mailto:jurasova@cervenydvur.cz
http://www.cervenydvur.cz/


Platba bude uskutečněna při předání předmětu, v hotovosti, výhradně v Kč (CZK) u paní Ivanové, 

rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 

4. Technické podmínky: 

Odvoz zakoupeného nábytku nebo techniky je na náklady kupujícího a musí být uskutečněn 

nejpozději do  31.10.2017. 

 

5. Požadavky na varianty nabídek: 

Zadavatel nepřipouští žádné variantní řešení. 

 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Způsob zpracování nabídkové ceny – uchazeč uvede jednotlivé nabídkové ceny u předmětů, o které má 

zájem v přiloženém tiskopise - seznam. 

 

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a 

opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 

vyplněny všechny náležitosti.  

 

8. Způsob hodnocení nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem  je jednotlivá nejvyšší nabídková cena u konkrétní položky. 

 

9. Výhrady zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvyšší nabídky ověřit informace 

deklarované uchazeči v nabídkách. 

 

10. Jiné požadavky a podmínky: 

Zadavatel si ponechá ve vlastnictví všechny nabídky, které v rámci výběrového řízení obdržel. 

 

11. Přílohy: 

Příloha 1 – Seznam – nabídkový list 

 
Dne 9. října 2017  

 

 

 

Za zadavatele:          MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL Červený Dvůr 
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