
ČI.10
Výběr kupujícího

"Výběrové řízení čís. UJN/OO1l2010 - k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská - NEOTVíRAT !!!".

Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou
Podhorská 62
466 01 Jablonec nad Nisou

b) Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v případě nabídky
podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ni jednat). Otevírání obálek se
uskuteční dne 30. dubna 2010, v 9,00 hod, v kanceláři č. 203, na odboru Odloučené
pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 62.

a) Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny.
Z přihlášených zájemců vybere nabídku s nejvyšší kupní cenou komise pro otevírání obálek
jmenovaná ředitelkou Územního pracoviště. Z jednání této komise vzejde návrh na odprodej
nemovitosti zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, při splnění všech ostatních
podmínek. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou cenu, provede uvedená komise
za účelem konečného výběru kupce užší VŘ pouze s těmito zájemci. Minimální kupní cena
v tomto užším VŘ bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci předloží
ve stanoveném termínu novou nabídku.

b) Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 7 pracovních dnů od data
otevírání obálek. Vítěz VŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu.

c) Účastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, je kauce vrácena do 10 pracovních dnů od oznámení
o výsledku VŘ.

ČI. 11
Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího

a) Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu a s úředně ověřeným podpisem
ji doručit na příslušné pracoviště vyhlašovatele, nebo v případě zprostředkovaného prodeje
na adresu zprostředkovatele, a to ve lhůtě 30 dní od jejího obdržení.

b) Nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných
uchazečem zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany.

c) Kupující je dále povinen zaplatit vyhlašovateli nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to ve lhůtě
stanovené ve smlouvě. Tato lhůta běží ode dne doručení oznámení o nabytí platnosti kupní
smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet
vyhlašovatele.

d) Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, předá Úřad katastrálnímu úřadu všechna
vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí a bez odkladu bude zajištěno fyzické předání předmětu kupní
smlouvy.

e) V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených pod písmo a) a c)
tohoto článku, ruší se jeho vítězství ve VŘ. Týž účinek má, pokud dá kupující jasně najevo, že
kupní smlouvu nemíní podepsat.

f) Nesplní-Ii vyzvaný účastník povinnosti stanovené v čI. 11 písmo a) a písmo c) Oznámení o VŘ
a jeho podmínkách, může být vyzván k jednání účastník VŘ, který se umístil na dalším místě,
pokud jím nabídnutá kupní cena není nižší než 90 % ceny nabídnuté účastníkem prvním
v pořadí.
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