
Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
 
 
Č. j.: 60343/18/7300-40910-204771 
 
 

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 Vzdělávacím zařízení Smilovice právnickým a fyzickým 
osobám k úplatnému převodu. 
 
 
Název nepotřebného majetku:  
PC Dell Opti Plex včetně monitoru, klávesnice a myši. 
 
Značka a typ:  
- PC GX 5200, monitor typ DELL 17“ 66 ks 
 -PC 755, monitor 19“    33 ks 
 
Popis nepotřebného majetku, tj. jeho stav, rok výroby, pořizovací (reprodukční 
pořizovací) cena apod.:  
Jedná se o majetek, jehož pořízení je v roce 2006 – 2008. Nabízené PC jsou bez operačního 
systému (tj. bez programů). 
 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení:  
Znalecký posudek ze dne 29. 05. 2018 byl vypracován soudním znalcem Ing. Janem 
Cuřínem. Pro nezájem v 1. kole vyvěšeného dne 14. 06. 2018 nabízíme za sníženou 
o cca 50% (položkově viz příloha). Ceny jsou stanoveny vč. DPH.  
 
PC GX 5200 cena 465,- Kč za 1 kus, celkem 66 ks   
PC          755 cena 715,- Kč za 1 kus, celkem 33 ks  
 
Termíny prohlídek:  
Po dohodě s kontaktní osobou. 
 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail):  
Josef Volf, 602 733 483, josef.volf@fs.mfcr.cz 
 
 
Termín odevzdání nabídek: do 31. 07. 2018 do 12.00 hod.  
 
Nabídku zašlete elektronicky s označením předmětu:  
 „Nabídka na koupi nepotřebného majetku – pc “      na adresu: josef.volf@fs.mfcr.cz 
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Případně osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: 

 „Nabídka na koupi nepotřebného majetku – pc - NEOTVÍRAT“     
na adresu:   
   
Vzdělávací zařízení Smilovice 
Chotilsko, Smilovice 91 
262 03 Nový Knín 
 
   
Termín pro vyhodnocení nabídek: 31. 07. 2018 
Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 15. 08. 2018 
 
 
 
 
Ve Smilovicích dne 16. 07. 2018 
 
 
                                                                                                     
                                                                     
                                                                                                    
  

Pavel Bech  
vedoucí Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice                                  

 
 
 
 

 
Příloha 
Seznam majetku 
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