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Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
 
Č. j. 69978/18/7327-50280-609198 
 
 

Nabídka na úplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž je příslušné 
hospodařit Generální finanční ředitelství 

 
 
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 
pozdějších předpisů, nabízí Generální finanční ředitelství tento nepotřebný majetek 
ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství 
(dále jen „majetek“), umístěný na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj, FÚ pro 
Pardubický kraj, vč. podřízených pracovišť, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému 
převodu. 
 
Název nepotřebného majetku: Výpočetní technika – PC, notebooky, tiskárny, servery a 
ostatní IT zařízení – viz příloha.  
 
Značka a typ: viz příloha 
 
Popis nepotřebného majetku:  
Jedná se o výpočetní techniku vyrobenou v letech 1993 – 2012. Důvodem vyřazení jsou 
nedostatečné technické parametry a nehospodárný provoz. Uvedená technika je na hranici 
životnosti, její stav odpovídá stáří a délce užívání. Na tento majetek nelze poskytnout záruku. 
 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení: viz příloha 
 
Způsob hodnocení nabídek:  
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž 
nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou za každý nabízený předmět. 
Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena. V případě rovnosti 
nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka. Nabídky, doručené po lhůtě pro 
podání nabídek, nebudou hodnoceny. 
 
Termíny prohlídek: po dohodě s kontaktní osobou 
 
Kontaktní osoba: 
 
Milan Novák, tel: 495 851 265, email: Milan.Novak@fs.mfcr.cz  
 
Termín odevzdání nabídek: do 14. 9. 2018 
 
Předložení nabídek: 
Nabídku zašlete elektronicky s označením předmětu „Nabídka na koupi nepotřebného 
majetku - IT“, na email předsedkyně hodnotící komise: Pavlina.Nezadalova@fs.mfcr.cz. 
 
Případně osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením „Nabídka na koupi 
nepotřebného majetku – IT _NEOTVÍRAT“. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje 
zájemce. 
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Na adresu předsedkyně hodnotící komise:  
 
Ing. Pavlína Nežádalová 
Generální finanční ředitelství 
Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové 
Horova 17 
500 02 Hradec Králové 
 
tel.: 495 851 271 
 

 
Termín pro vyhodnocení nabídek: 18. 9. 2018 
 
Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 27. 9. 2018  
 
Kupní smlouva nevyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky Ministerstva financí, 
popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního předpisu. 
 
V Hradci Králové dne 29. 8. 2018 
 
 
 
 
 
 ………….………………………….. 

Ing. Romana Habětínková 
vedoucí Oddělení hospodářské správy 

v Hradci Králové 
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