
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - 

Prodej nábytku  - kartoteční bloky, kartotéky 

dle § 1772 a násl. z.č. 89/2012 Sb. 

 

Moravská zemská knihovna, IČ 00094943, se sídlem v Brně, Kounicova 65a (dále jen MZK) 

vyhlašuje dle § 1772 a násl. z.č. 89/2012 Sb. veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na 
prodej opotřebovaného nábytku. 

I. 

Předmět prodeje: 

- 28 ks kartotéčního bloku - dřevěná zásuvková registračka:    

 
 

 
 
 
 
 



- 8 ks kovové kartotéky  

 
 
 

- 1 ks kartotéky  

 
 
 

- 2 ks kartotéky kovové s mřížkou  

 
 



možné prodávat samostatně po kusech (zájemce nemusí projevit zájem o všechny věci či 
všechny kusy od stejné věci) 

Po předchozí domluvě je možné si kteroukoliv věc tvořící předmět prodeje prohlédnout 
(domluva na mail jiri.smrz@mzk.cz nejméně tři dny předem). 

 

Předmět koupě – kterýkoliv blok či kartotéka – bude specifikováno dle nabídky konkrétního 
zájemce v oznámení o uzavření smlouvy. MZK zašle po výběru smluvní strany v této soutěži 
oznámení o uzavření smlouvy. 

Předmět koupě je opotřebený  - opotřebení odpovídá roku pořízení a užívání předmětu koupě 
MZK. Podáním nabídky zájemce souhlasí se stavem opotřebení věci, o kterou má zájem a 
vzdává se svého práva uplatnit jakýkoliv nárok z titulu vad této věci 

Každý zájemce je povinen v nabídce uvést druh a počet věcí, o které má zájem. 

 

II. 
Cena a platební podmínky 

Minimální cena za každý kus kterékoliv věci tvořící předmět prodeje (koupě) činí 50,- Kč 
Každý zájemce je povinen v nabídce uvést cenu za 1 ks každé konkrétní věci, o kterou má 
zájem. 
Dle § 62 dost. 1 z.č. 234/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, je tato kupní cena 
osvobozena od DPH. 
 

Úhrada kupní ceny před převzetím předmětu koupě do 3 týdnů ode dne oznámení o uzavření 
smlouvy s konkrétním zájemcem na účet MZK č.p. 197638621/0710, VS 77777. 

 

III. 

Ostatní podmínky smlouvy 

Převzetí předmětu v sídle MZK na náklady kupujícího do 7 dnů ode dne úhrady kupní ceny 
po předchozí domluvě. 

Zájemce je povinen v nabídce uvést mail, na který mu má MZK zaslat oznámení o výběru a 
výzvu k převzetí předmětu koupě. 

Odvoz předmětu ze sídla MZK kupujícím na jeho náklady ze sídla MZK. 

Oznámením MZK na mail zájemce o tom, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější a 
bude mu prodán určitý počet konkrétní věci je mezi stranami uzavřena kupní smlouva ve 
znění těchto podmínek soutěže. 
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IV. 

Podmínky účasti v soutěži 

- Minimální cena 50,- Kč/ kus 
- Podání nabídky zájemcem s uvedením konkrétních věcí, která má zájem koupit a 

počtem jejich kusů 
- Uvedení mailu v nabídce zájemce, na který bude MZK vůči němu dělat právní jednání 

a na který mu MZK zašle oznámení o výběru nabídku 
 

Nabídka musí být doručena MZK na mail sona.dresslerova@mzk.cz s předmětem „prodej 
nábytku“ do 28.2.2020 do 15.00 hodin. 

 

V. 

Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídnuté ceny, a to komisí Moravské zemské knihovny 
ve složení JUDr. Soňa Dresslerová, právník, ing. Blanka Kazíková, vedoucí ekonom, ing. Jiří 
Smrž, vedoucí správy budov. 

O hodnocení nabídek bude sepsán zápis. 

V případě, že komise zjistí, že více zájemců nabídlo stejnou cenu, si MZK vyhrazuje právo 
rozhodnout o tom, s kým uzavře smlouvu, dle svého uvážení. 

MZK si dále vyhrazuje právo v případě, že nějaký zájemce projeví zájem o více kusů věcí a 
jeho nabídka tak bude ekonomicky pro MZK výhodnější než nabídka jiné osoby se zájmem 
jen o některou věc s nabídnutou vyšší cenou, rozhodnout o tom, s kým uzavře smlouvu, dle 
svého uvážení (celkové výhodnosti nabídky i ve vztahu k potřebě MZK prodat co nejvíce 
z nabízených věcí, aby nemusela vynakládat náklady na jejich likvidaci). 

 

VI. 

Ostatní 

Moravská zemská knihovna v Brně oznámí do 25.3.2020 výběr nejvýhodnější nabídky všem 
osobám, které ve stanoveném termínu doručí své nabídky, a to prostřednictvím mailu. 
V případě, že některá osoba neuvede svou mailovou adresu, nevzniká MZK povinnost 
oznámit jí výběr nejvýhodnější nabídky. 

 

Moravská zemská knihovna si vyhrazuje právo tuto svou nabídku (veřejnou soutěž) kdykoliv 
zrušit, nebo změnit její nepodstatné části (nikoli předmět, minimální cenu, a lhůtu pro podání 
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nabídek). Navrhovatelům nabídek v tomto případě nepřísluší právo na náhradu nákladů 
spojených s podanými nabídkami. 

Moravská zemská knihovna si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, která nesplní kteroukoliv 
podmínku účasti v soutěži uvedenou výše. 

Moravská zemská knihovna si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Navrhovatelům nabídek v tomto případě nepřísluší právo na náhradu nákladů spojených 
s podanými nabídkami. 

Nabídky se nemohou odchýlit od podmínek této soutěže. 

  

Zájemce akceptuje veškeré podmínky soutěže uvedené v tomto vyhlášení podáním nabídky 
v této soutěži. 

 

 

 

V Brně dne 6.2.2020     prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 

       ředitel Moravské zemské knihovny 

    


