Prodej použitých trolejbusů
veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Denisovo
nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710 (dále jen „PMDP, a. s.“), nabízí k prodeji 13
kusů použitých, níže specifikovaných, trolejbusů, a tímto činí výzvu k podání nabídek.
Technický popis vozidel:

-

vozidla budou prodána bez odbavovacího systému PMDP, a.s., vysílačky, systému
ovládání výhybek Vetra a radiostanice,
vozidla jsou provozuschopná,
vozidla jsou nabízena ve stavu, jak stojí a leží, s funkčním informačním systémem,
vozidla TR21 jsou bez klimatizací, na voze TR14 (ev. č. 457) je klimatizace INEL
Vítězný zájemce si zajistí na vlastní náklady a odpovědnost naložení a odvoz vozidel
z areálu PMDP, a.s.
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Kupující straně bude s vozidlem předáno:

-

rozhodnutí o vydání PZ vozidla,
rozhodnutí o vydání PZ UTZ E
poslední platná revize UTZ E
výchozí revizní zpráva UTZ E z výroby
poslední platná revize UTZ T
protokoly o dodatečně osazených zařízeních (sběrače, denní svícení, atd), které
jsou jako změna od schváleného typu zaznamenány v PZ UTZ E
typové osvědčení pro každý daný TB
protokol trolejbusu z výroby, osvědčení o jakosti a kompletnosti z výroby

Průkazy způsobilosti vozidla, průkazy způsobilosti UTZ elektrického a UTZ
tlakových
1) Pokud vozidlo nebude provozováno nadále na území ČR, průkazy budou
odevzdány na DÚ ČR společně s kupní smlouvou a kopiemi předávacích
protokolů.
2) Pokud vozidlo bude provozováno nadále na území ČR, PMDP a.s. se na DÚ ČR
nechají na základě kupní smlouvy a předávacích protokolů vyškrtnout jako majitel
a provozovatel a PZ předají novému vlastníkovi a ten se po splnění legislativních
podmínek nechá zapsat na DÚ jako nový majitel a provozovatel vozidel.
Součástí prodávaných vozidel není průvodní technická dokumentace, návody na obsluhu
a údržbu, katalogy ND a elektrická schémata.
Zájemci o koupi vozidel jsou oprávněni podat nabídku na koupi i pouze jednoho vozidla,
více vozidel, popř. všech vozidel.

2/7

3/7

4/7

Způsob zpracování a podávání nabídek:
Nabídka zájemce o koupi (navrhovatele) bude obsahovat zejména:
1. u fyzické osoby jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, popř. rodné
číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, u právnických osob či fyzických osob
podnikatelů název, IČ, DIČ, sídlo, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku,
bankovní spojení a jméno osoby oprávněné k zastupování právnické osoby, její
telefonní číslo a e-mailovou adresu;
2. označení vozidla (evidenční číslo), o jehož koupi má navrhovatel zájem;
3. nabídkovou cenu za vozidlo, o jehož koupi má navrhovatel zájem v rozpadu cena
v Kč bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH za dané vozidlo. Nebude-li DPH
uvedeno, uvedená cena bude považována za cenu včetně DPH.

Minimální prodejní (kupní) cena za vozidla je prodávajícím stanovena takto:
ev. č. 457
150.000 Kč bez DPH
ev. č. 479
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 480
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 482
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 484
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 485
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 486
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 487
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 489
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 490
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 492
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 493
250.000 Kč bez DPH
ev. č. 494
250.000 Kč bez DPH
Každé jednotlivé vozidlo bude prodáno tomu zájemci, který nabídne nejvyšší cenu v Kč bez
DPH za příslušné vozidlo, přičemž musí být dodržen výše uvedený požadavek na nejnižší
možnou kupní cenu.
Termíny prohlídek za účelem zjištění technického stavu budou probíhat v areálu vozovny
Karlov, Borská 2964, Plzeň, v pracovních dnech od 18. 10. 2018 do 2. 11. 2018 od 6:00 do
14:00 hod.
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Nabídku je nutné doručit na adresu sídla PMDP, a. s. v zalepené, neporušené obálce
označené heslem: „NEOTVÍRAT – Prodej použitých trolejbusů Tr_14 a
Tr21_03.11.2018“ na přední straně obálky.
Nabídku v uzavřené obálce zašlete poštou nebo osobně předejte na Právní oddělení
(4. patro) PMDP, a. s., č. dveří. 44, v pracovních dnech od 7:30 hod. do 14:00 hod.,
nejpozději však do 3. 11. 2018 do 12:00 hod.
Adresa:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č. p. 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Právní oddělení, 4. patro
Otevírání nabídek je neveřejné. PMDP, a.s. vyrozumí po ukončení soutěže navrhovatele,
kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.
Pro technické dotazy a případnou prohlídku vozidla je možné kontaktovat:
p. Pavla Růžičku, technika trolejbusů, mobil: 606 704 731,
e-mail: ruzicka@pmdp.cz
Obchodní dotazy zodpoví:
Ing. Petra Švíková, vedoucí oddělení obchodu a MTZ, mobil: 601 103 261,
e-mail: svikova@pmdp.cz
Lhůta pro oznámení vybrané nabídky:
PMDP, a.s. vybere nejvhodnější z nabídek a oznámí její přijetí vybranému navrhovateli, a to
ve lhůtě do 14 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Kupní smlouva bude uzavřena po přijetí nabídky vybraného navrhovatele, nejpozději však
do 30 dnů od přijetí nabídky.
Obsah zamýšlené kupní smlouvy:
Kupní cena bude hrazena před převzetím vozidla na základě faktury – daňového dokladu
vystavené PMDP, a.s. po uzavření kupní smlouvy.
Vlastnické právo k vozu přejde na kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
Za pozdní převzetí a odvoz vozidla bude sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% z kupní
ceny za každý den prodlení.
K předání vozu dojde v termínu určeném dle dohody smluvních stran v areálu vozovny
Borská 2964, Karlov, Plzeň, a to na základě písemného předávacího protokolu.
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PMDP, a.s. neodpovídají za případné vady a nedostatky vozidla, které by se objevily po
jeho prodeji. Vozidlo bude prodáno, jak stojí a leží, ve stavu nacházejícím se při nabízené
fyzické prohlídce. Na vozidlo PMDP, a.s. neposkytují jakoukoliv záruku.
Další podmínky soutěže:
PMDP, a.s. si vyhrazují právo tyto podmínky soutěže měnit nebo soutěž jako takovou
zrušit, a to zcela v souladu s ust. § 1774 občanského zákoníku.
PMDP, a.s. si vyhrazují právo odmítnout všechny nebo některé předložené nabídky.
Jistota za nabídku:
Podmínkou pro podání nabídky je složení jistoty ve výši 5% z nejnižší možné kupní ceny
každého vozidla, pro které zájemce podává svoji nabídku, coby garance zájmu
navrhovatele o koupi vozidla a k zajištění povinnosti vybraného navrhovatele uzavřít kupní
smlouvu v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Zájemce o koupi může poskytnout jistotu složením příslušné peněžní částky na účet PMDP,
a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 117433803/0300, variabilní
symbol 324 300, a to nejpozději do okamžiku podání nabídky; PMDP, a. s. upozorňuje
zájemce, že jistota ve formě složení peněžní částky na účet PMDP, a.s. musí být připsána
na účet ve lhůtě pro podání nabídek.
Jistota bude vybranému navrhovateli započtena na úhradu kupní ceny, ostatním
neúspěšným zájemcům o koupi bude jistota vrácena spolu s úroky bez zbytečného odkladu
poté, co jim bude oznámeno odmítnutí jejich nabídky.
Pokud vybraný navrhovatel neuzavře s PMDP, a.s. kupní smlouvu ve lhůtě 30 dnů od
doručení oznámení o přijetí jeho nabídky, má PMDP, a.s. právo na plnění z jistoty včetně
úroků zúčtovaných peněžním ústavem, coby kompenzaci za neuzavření kupní smlouvy za
navržených podmínek.

V Plzni dne 17. 10. 2018
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Jméno: Kateřina Vlčková
Funkce: specialista nákupu
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