A B i n s o l v e n c e v. o . s .
insolvenční správce
Ke sp. zn.:
Dlužník:

MSPH 88 INS 6260/2018
CEMEX Construction Services s.r.o.
V Praze dne 30. srpna 2019

Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitých věcí
- elektrorozvodné skříně
I.
1. Společnost AB insolvence v.o.s., IČO: 247 38 115, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00
(dále jen „Insolvenční správce“) jako insolvenční správce dlužníka CEMEX Construction Services
s.r.o., IČO: 02714523, se sídlem Praha 5, K Austisu 680, PSČ 154 00 (dále jen „Dlužník“),
v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 6260/2018
vyhlašuje výběrové řízení na prodej níže specifikovaného souboru movitých věcí ve vlastnictví
Dlužníka za dále stanovených podmínek.
2. Součástí majetkové podstaty Dlužníka jsou movité věci představující soubor materiálu, konkrétně
2 (slovy dvě) elektrorozvodné skříně (dále jen „Soubor“).
3. Informativní přehled obsahu Souboru, který se může v čase měnit, tvoří přílohu č. 1 těchto
podmínek výběrového řízení.

II.
1. Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce o koupi
Souboru, při stanovení níže uvedených podmínek výběrového řízení upravujících některá práva a
povinnosti zájemců, jež vyplývají z jejich účasti na výběrovém řízení.
2. Navrhované znění kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným zájemcem a jejímž předmětem
bude úplatný převod vlastnictví Souboru z Dlužníka na vybraného zájemce, tvoří přílohu těchto
podmínek (dále jen „Kupní smlouva“).
3. Soubor je nabízený k prodeji jako celek; nabídky proto není možné činit ve vztahu k jednotlivým
movitým věcem tvořícím Soubor.
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III.
1. Nabídky na koupi Souboru jsou zájemci povinni zaslat na adresu sídla Insolvenčního správce – AB
insolvence v.o.s., Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00.
2. Termín doručení nabídek:

nejpozději do 6. 9. 2019 do 10.00 hod.

3. Nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce označené heslem „Výběrové řízení – Cemex –
elektrorozvodné skříně“. Obálka musí být upravena proti neoprávněné manipulaci například
samolepící etiketou, přes kterou bude uveden podpis zájemce nebo osoby oprávněné jednat za
zájemce.
4. Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:
a)
b)

výši nabízené kupní ceny bez DPH za Soubor a kontaktní údaje zájemce vč. e-mailové adresy;
dva podepsané stejnopisy Kupní smlouvy; jeden ze stejnopisů Kupní smlouvy musí obsahovat
ověřený podpis zájemce; zájemce není oprávněn do textu vzorové Kupní smlouvy jakkoli
zasahovat, s výjimkou (i) doplnění svých identifikačních údajů a (ii) doplnění výše kupní ceny bez
DPH;
IV.

1. Vybraný zájemce je povinen do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo Insolvenčním správcem prostřednictvím
e-mailu oznámeno, že se stal vybraným zájemcem, uhradit na účet Insolvenčního správce č.
4211206779/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Účet Insolvenčního správce“) jím
navrženou kupní cenu plus DPH. Kupní smlouva bude uzavřena do 10 dnů ode dne, kdy bude
na Účet Insolvenčního správce připsána kupní cena vč. DPH, pokud se Insolvenční správce
s vybraným zájemcem nedohodnou jinak.
V.
1. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 6. 9. 2019 ve 12:00 hod. v sídle Insolvenčního správce.
Členové věřitelského výboru a zájemci, kteří předložili nabídku na koupi Souboru, mají právo se
otevírání obálek zúčastnit.
2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny bez DPH.
Insolvenční správce vyhodnotí nabídky bezprostředně po otevření obálek, pokud Insolvenční
správce výslovně v zápisu z otevírání obálek neurčí jinak.
3. Všichni zájemci, kteří podali ve výběrovém řízení své nabídky, budou o jeho výsledcích informováni
e-mailem nejpozději do 5 pracovních dnů od data otevírání obálek.
4. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
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VI.
1. Nebude-li Kupní smlouva s vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje
Insolvenční správce o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako
další v pořadí.
2. Zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, se od okamžiku
informování Insolvenčním správcem dle odst. 1 tohoto článku považuje dále za vybraného zájemce.
3. Každý zájemce podáním nabídky vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami výběrového řízení.
Příloha:

Ilustrační fotografie Souboru
Informativní přehled obsahu Souboru
Vzorová kupní smlouva

______________________
AB insolvence v.o.s.
insolvenční správce dlužníka
CEMEX Construction Services s.r.o.

AB insolvence v.o.s.

Strana 3

Příloha č. 1 – Ilustrační fotografie Souboru
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Příloha č. 2 – Informativní přehled obsahu Souboru
Ev. č.
58.
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Název
Rozvodná skříň

Ks
2
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Další údaje

