
Insolvenční správce dlužníka Náchodská strojírna s.r.o., IČ 25916921, Jugoslávská 15, 547 01 Staré 

Město nad Metují – Náchod (KSHK 33 INS 9146/2018), nabízí k prodeji movité věci dlužníka 

sepsané do majetkové podstaty, a to konkrétně položku: 

• SMP II. poř. č. 1 – Nákladní automobil PEUGEOT EXPERT X; RZ 4H6 1070; VIN: 

VF3XS9HUCAZ007463; Tovární značka: PEUGEOT; Výrobce: AUTOMOBILES PEUGEOT, Paříž, 

Francie; Druh vozidla: nákladní automobil; Tvar karoserie: skříňový; Barva vozidla: bílá; 

Typ: PEUGEOT EXPERT X; Obchodní označení: EXPERT – provozované, první zaevidování 

vozidla 22.06.2010. 

Podmínky prodeje: 

A. Písemné nabídky zájemců budou doručeny nejpozději do 18.4.2019, 12,00 hodin, na adresu 

kanceláře IS: Ing. Libor Pavlíček, Insolvenční správce, Nádražní okruh 13, Opava, PSČ 746 01 nebo 

do datové schránky insolvenčního správce. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s označením 

"Náchodská strojírna – SMP č. 1 - Nabídka". 

B. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, 

který je uvedený v soupisu majetkové podstaty, identifikace zájemce (včetně podpisu), datum podání 

nabídky, nabízená kupní cena a sdělení, zda je tato nabízená cena včetně DPH nebo bez DPH. 

Minimální prodejní cena byla zajištěným věřitelem stanovena na částku 77.000,- Kč. Cenová nabídka 

musí obsahovat závazek, a to: "Tato nabídka platí tři měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu 

uvedených tří měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu 

nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 2.000,- Kč". Dlužník je plátcem DPH. IS 

doporučuje použít pro vyplnění a podání nabídky přiložený formulář – VZOR NABÍDKY. 

C. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez 

uvedení důvodu.  

D. Nabídky zájemců předloží insolvenční správce k vyhodnocení zajištěnému věřiteli k udělení 

souhlasu s uzavřením kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Zajištěný věřitel může 

odmítnout všechny nabídky. 

E. Minimální kupní cena byla stanovena pokynem zajištěného věřitele na částku 77.000,- Kč. Kupní 

cena musí být tedy uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy, a to nejpozději do 10 

dnů od doručení výzvy insolvenčního správce k úhradě kupní ceny (poštou, e-mailem, datovou 

schránkou). Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. 

F. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 IZ. 

G. Majetek bude prodán tak, jak stojí a leží. IS doporučuje osobní prohlídku automobilu před 

podáním nabídky. 

H. Prohlídka nabízeného vozidla je možná po dohodě termínu na tel./ e-mailu: 739011543 (pan 

Matýsek) / kancelar@inspavlicek.cz. 
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