
 

 

Příloha č. 3  

k Podmínkám výběrového řízení 

 

 

NABÍDKA NA KOUPI PŘEDMĚTU PRODEJE VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

(dále pouze „Nabídka”) 

 

 

Mgr. Michal Hanšpach, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, IČO: 02965828 (dále jen 

„Insolvenční správce“), insolvenční správce dlužníka ALED – PRAHA s.r.o., se sídlem Oderská 

333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO: 25790919 (dále jen „Dlužník“ nebo „ALED“), vyhlásil 

dne 31. 10. 2017 výběrové řízení (dále pouze „Výběrové řízení“) s cílem nalézt nabyvatele 

Předmětu prodeje, na kterého bude Předmět prodeje převeden za podmínek uvedených 

v Podmínkách Výběrového řízení (dále pouze „Podmínky”). 

 

Předmětem prodeje je movitý majetek dlužníka ALED uvedený v rámci soupisu majetkové 

podstaty Dlužníka ze dne 12. 7. 2017, který byl v insolvenčním rejstříku Dlužníka uveřejněn dne 

14. 7. 2017 pod čj. MSPH 77 INS 21630 / 2016 – B 25, pod položkami č. 5 až 86, jenž tvoří 

Přílohu č. 1 Podmínek. 

 

V souladu s Podmínkami osoba níže uvedená (dále pouze „Účastník”) předkládá Insolvenčnímu 

správci závaznou Nabídku na koupi Předmětu prodeje a uzavření příslušné Kupní smlouvy: 

 

Jméno nebo název Účastníka: [●] 

Sídlo Účastníka: [●] 

IČ Účastníka: [●] 

Jednající osoba: [●] 

Funkce: [●] 

  

Kontaktní osoba Účastníka: [●] 

Jméno kontaktní osoby nebo jiné osoby: [●] 

Sídlo/korespondenční adresa Účastníka: [●] 

K rukám: [●] 

Telefon: [●] 

Fax: [●] 

E-mail: [●] 

Účastník tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním Podmínek, jsou mu srozumitelné a přijímá je 

bez výhrad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník tímto za Předmět prodeje nabízí tuto celkovou Kupní cenu:  

 

[●] (slovy: [●] korun českých)  

 

Kupní cena bude navýšena o daň z  přidané hodnoty 

 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že disponuje finančními prostředky na zaplacení Kupní ceny.  

 

Společně s touto Nabídkou předkládá Účastník veškeré níže vyjmenované listiny, jak jsou uvedené 

v článku 4.3 Podmínek: 

a) tři (3) Účastníkem podepsané konečné znění Kupní smlouvy s uvedením kupní ceny 

v Kč (CZK);  

 

b) originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka, 

pokud je právnickou osobou. Právní subjektivita může být prokázána aktuálním 

výpisem z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob výpisem 

z obdobného registru jako je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným 

dokumentem prokazujícím právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný 

dokument nesmí být ke dni doručení Nabídky starší než jeden (1) měsíc. 

Není-li v této Nabídce stanoveno jinak, význam všech pojmů definovaných v Podmínkách a 

užívaných v této Nabídce se řídí jejich definicí v Podmínkách.  

Účastník tímto souhlasí, že údaje související s jeho účastí ve Výběrovém řízení mohou být 

poskytnuty třetím osobám na základě uvážení Insolvenčního správce. Účastník prohlašuje, že 

Nabídka, resp. listiny k ní přiložené, jsou úplné a správné. 

 

Účastník současně bere na vědomí, že vedle Nabídky je povinen doručit Insolvenčnímu správci 

dvě (2) vyhotovení Podmínek podepsaných Účastníkem s ověřeným podpisem, čímž potvrdí 

seznámení se Podmínkami a jejich plnou akceptaci. V případě nepředložení podepsaných 

Podmínek nemusí být Nabídka Účastníka zařazena do Výběrového řízení. 

 

[Firma Účastníka] 

V                       dne   

 

 

________________________ ________________________ 

Jméno:                                                                        Jméno: 

Funkce: Funkce:  

úředně ověřený podpis nutný úředně ověřený podpis nutný 

 

 


