
Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce 
IČ: 106 39 250, sídlo: OLOMOUC, Hodolanská 413/32, PSČ: 779 00,  

Tel: 608 707 736, E-mail: radoslav.lavicka@isolc.cz, Datová schránka: v7zv7dt 
v ins věci: Bonevile s. r. o., IČO 241 87 780 sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2,  

s.z. MSPH 88 INS 24497/2019 
 

Vyhlašovatel: Insolvenční správce dlužníka: 
Bonevile s. r. o., IČO 241 87 780 sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 

vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku  
na uzavření kupní smlouvy. 

 
SOUBOR MOVITÉHO MAJETKU  

„Vybavení pro prodejnu s oděvy“ 
Dámské figuríny, krejčovské pany, pojízdné stojany na oděvy,  

plastové krejčovské pany 
Základní údaje: 

Seznam souboru movitého majetku - Bonevile s.r.o. 
Dámská plastová figurína  3 ks 
Krejčovská pana 3 ks 
Pojízdný stojan - Štendr na oděvy - Čtyřramenný štendr, výškově stavitelný 115-180 cm 2 ks 
Krejčovské plastové figuríny   

 

Minimální nabídková cena činí:  15.000,- Kč  
(patnáct tisíc korun českých) 

 
Podmínky soutěže: 

1) kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí 
nabídky vyhlašovatelem 
 
2) kupní cena bude uhrazena nejpozději do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy 
 
3) nabídka musí obsahovat: 
    a) přesné označení zájemce 
    b) označení předmětu převodu - SOUBOR MOVITÉHO MAJETKU „Vybavení pro prodejnu s oděvy“ 
    c) návrh kupní ceny 
 
 
4) zájemce doručí písemnou nabídku s označením "Nabídka soubor vybavení pro prodejnu s oděvy" 
    a) na adresu: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, nebo 
    b) do datové schránky v7zv7dt, nebo  
    c) na E-mail: jiri.dovrtel@isolc.cz 
nejpozději do 10.6.2020, 15:00 hod. K opožděným nabídkám se nepřihlíží. 
 
5) vyhlašovatel písemně oznámí všem navrhovatelům výsledek soutěže s tím, že si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny došlé nabídky 
 
 

V Olomouci dne 21.5.2020 
 

Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce 
 
Zveřejněno:  
- Burza správců: http://www.burzaspravcu.cz/ 
- InsR: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=949B5F62BEFB22BDE05333F21FAC6DD2 
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