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V Litíči, 18.5.2020

Záměr prodeje nepotřebného stavebního materiálu z majetku Obce Litíč –
pískovcové opracované kameny
Na základě rozhodnutí ZO Litíč, usnesení č. 7 ze dne 6.11.2019, nabízí Obec Litíč k prodeji
nepotřebný obecní majetek /stavební materiál/.
1. Předmět a rozsah nabízeného majetku:
Předmětem prodeje jsou pískovcové bloky ze zbourané budovy chléva u bývalého hostince
čp. 53 v Litíči, která je v majetku obce. Jedná se o starý opracovaný kámen většího množství,
různých rozměrů a stupně opracování dle přiložených fotografií, předběžný odhad min 90 m3.
Podmínkou prodeje je odběr celého nabízeného množství jako celek, část materiálu bude
nutné zároveň vytěžit z původní rozbořené stavby.
Minimální nabídková cena činí 100.000,- Kč
2. Požadavek na zpracování nabídky:
Zájemce o prodávaný majetek podá nabídku, ve které uvede:
a/ jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon – příp. společnosti - název firmy, IČO, sídlo,
osoba, která jedná za společnost,
b/ identifikaci majetku o který projevuje zájem, nabídková cen.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené

„Prodej nepotřebného materiálu OÚ Litíč – NEOTVÍRAT!!!“
3. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro doručení nabídek končí dne 10.6.2020 v 15.30 hod.
Nabídku může uchazeč doručit poštou nebo osobně na adresu: Obecní úřad Litíč, Litíč 50,
544 01 Dvůr Králové nad Labem.
Obálku označte textem:

„Prodej nepotřebného materiálu OÚ Litíč – NEOTVÍRAT!!!“
4. Termín otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek se uskuteční dne 10.6.2020 v kanceláři Obecního úřadu v Litíči od 16.00
hodin za účasti členů komise, která byla pro tento prodej zřízena.
5. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena, v případě rovnosti nejvyšší
nabídky bude rozhodovat termín a čas podání nabídky.
Minimální nabídková cena činí 100.000,- Kč
6. Platební podmínky prodeje:
Uchazeči budou o výsledku vyhodnocení nabídek vyrozuměni do 17.6.2020. Vítěz si materiál

odveze na své vlastní náklady po předchozí domluvě a po zaplacení kupní ceny na bankovní
účet obce. Materiál je nutné odvézt nejpozději do 30.6.2020.
7. Bližší informace:
v kanceláři OÚ Litíč, úřední hodiny – středa 9-11 15-17
Kontaktní osoby: Jaroslav Chudoba – tel. 777 728 807, Roman Bartošek – tel. 603 906 868
Zájemce může dohodnout prohlídku materiálu na výše uvedených tel. číslech.
Příloha:
- fotodokumentace 1 strana /2x foto/
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