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VÝZVA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE K PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

NA KOUPI MOVITÝCH VĚCÍ 

z majetkové podstaty dlužníka 

STEELCUT servis s.r.o., IČO: 29454999, sídlem Žižkova 1595, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant 

v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 16018/2019, 

insolvenční AMBINS v.o.s., IČO: 03059081, se sídlem Brno, Vídeňská 228/7, PSČ 639 00. 

 

Insolvenční správce shora uvedeného dlužníka tímto vyzývá zájemce k předkládání závazných nabídek 

a oznamuje podmínky, za nichž dojde k prodeji movitých věcí sepsaných do majetkové podstaty dlužníka 

a k výběru zájemce.  

Prodej movitých věcí sepsaných do majetkové podstaty dlužníka se uskutečňuje na základě pokynu 

zajištěného věřitele v souladu s ustanovením § 293 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon). Zpeněžení movitých věcí bude realizováno dle insolvenčního zákona a 

vyhodnoceno insolvenčním správcem v součinnosti se zajištěným věřitelem. 

Tato výzva a toto oznámení nejsou veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

I. Movité věci nabízené ke koupi: 

Ke koupi se nabízí movité věci sepsané dne 21.1.2020 v majetkové podstatě shora označeného dlužníka: 

- soubor movitého majetku – strojní vybavení, viz příloha této výzvy, zapsaný souhrnně 

v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu č. II Movitý majetek, pod pol. č. 1, oceněno 

insolvenčním správcem v souhrnu na 100.000,- Kč. 

(dále jen „movité věci“) 

II. Podmínky prodeje: 

1. Movité věci specifikované v čl. I. budou jako celek prodány zájemci, který předloží insolvenčnímu 

správci nejvyšší nabídku. 

2. Minimální cena za movité věci specifikované v čl. I.  je stanovena ve výši 100.000,- Kč včetně DPH. 

3. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy. 

4. Případné náklady zpeněžení, zejména odvoz, uhradí kupující. 

5. Prodej se uskutečňuje, jak stojí a leží. Movité věci budou prodávány ve stavu, v jakém se budou 

nacházet ke dni uzavření kupní smlouvy.  

 

III. Náležitosti nabídek a lhůta: 

1. Výše nabízené kupní ceny za movité věci stanovená v českých korunách včetně DPH.  

2. Přesné označení osoby, která nabídku činí. 

3. Uvedení kontaktů na zájemce: telefonní číslo, emailová adresa. 

4. Nabídku prosím zašlete na emailovou adresu: steska@sklegal.cz nebo kancelar.steska@ambins.cz 

5. Nabídky je možné učinit nejpozději do 15.4.2020 do 15:00 hodin.  

 

IV. Pravidla pro nakládání s nabídkami: 

mailto:steska@sklegal.cz
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1. Předložením nabídky na koupi majetku je zájemce svou nabídkou vázán a zavazuje se v případě, že 

jeho nabídka bude vybrána, že na výzvu insolvenčního správce uzavře kupní smlouvu za podmínek 

uvedených v tomto oznámení. 

2. Podané nabídky budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria – nabídková cena včetně 

DPH. 

3. Vyhodnocení nabídek provede insolvenční správce v součinnosti se zajištěným věřitelem. 

4. Insolvenční správce následně vyrozumí zájemce o tom, zda jejich nabídka byla vybrána či nikoliv. 

Zájemce, který podal nejvyšší nabídku, bude vyzván k uzavření smlouvy. 

5. Náklady, které zájemcům vzniknou v souvislosti s podáním nabídky, jdou k tíži těchto zájemců a 

nemohou jít k tíži majetkové podstaty. 

6. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv nabídku, zejména pokud si takový 

postup vymíní zajištěný věřitel. 

7. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení 

zrušit. 

 

V Brně dne 26.3.2020 

 

 

 

 

AMBINS v.o.s., insolvenční správce  

IČO: 03059081, se sídlem Brno – Štýřice, Vídeňská 228/7, PSČ 639 00 

jednající Mgr. Robertem Steskou 

 

 

Přílohy: 

- Specifikace položky soupisu majetkové podstaty v oddílu II. Movitý majetek, poř. č. 1: Soubor 

movitého majetku - strojní vybavení 
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