
Verze 2019_11 

Veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců – prodej vozidel 
 

- vyhlašovatel – Odbor evidence majetku MMP 
 

- zveřejnění prodeje vozidel 
- internet – webová stránka města min. 15 dní přede dnem otevření obálek, sejmutí poslední 

pracovní den předcházející dni otevření obálek 
 

- oznámení účastníkům - bližší informace mohou případní zájemci zjistit u příslušného 
pracovníka zveřejněného na webových stránkách 

 

- náležitosti nabídky  
- jméno, resp. název zájemce 
- datum narození, resp. IČO  
- trvalé bydliště, resp. sídlo firmy 

- nabídková cena; účastník zájemce o koupi vozidla formou veřejné obálkové metody je 
povinen specifikovat nabídkovou cenu konkrétní finanční částkou v korunách českých, 
a to v celých korunách v minimální výši, která byla uveřejněna na webových stránkách. 

- podpis 
 

- pro urychlení komunikace a zajištění urychleného předložení koupě ke schválení 
celoměstským orgánům je vhodné ze strany žadatele uvést i kontakt ve formě buď mailu, nebo 
telefonu 

 

- minimální nabídková cena - dle usnesení RMP – zveřejněno na webových stránkách 
 

- podmínky účasti  
- doručení nabídky na odkoupení vozidla s výše uvedenými náležitostmi na adresu: 

odbor evidence majetku MMP,  
Škroupova 7, 301 00 Plzeň 
Nabídka musí být doručena na shora uvedenou adresu nejpozději poslední pracovní den 
předcházející dni otevírání obálek, a to 
buď prostřednictvím pošty v obálce na přední straně u adresáta viditelně označené: 
„Prodej vozidel – neotvírat“  
nebo osobně na výše uvedenou adresu v zalepené obálce se shodným označením: 
„Prodej vozidel – neotvírat“ 

-  
- prohlídka vozidla 
- po domluvě s kontaktní osobou uvedenou na webových stránkách 

 

- členové komise  
- 2x zástupci odboru evidence majetku MMP 
- 1x zástupce Kanceláře ředitele Ekonomického úřadu MMP 

 

- otevření obálek 
- termín otevírání obálek - zveřejněn na webových stránkách 

- všechny podané nabídky budou veřejně přečteny za stálého dozoru komise, která následně 
nabídky vyhodnotí a stanoví vítěze soutěže.  
V případě shody nejvyšších nabídek, nebude vítěz vyhlášen, a pokud budou oba zájemci 
přítomni otevírání obálek, bude ihned vyhlášeno druhé kolo pro shodné nabídky s tím, že 
minimální nabídková cena bude ve výši nejvyššího podání z prvního kola a minimální příhoz 
bude ve výši 1/10 této minimální nabídky v příslušném kole. 
Pokud dojde opět ke shodě nabídek, pokračuje se dále ve smyslu druhého kola až do 
konečného stanovení vítěze. 
V případě, pokud nebudou oba zájemci se shodnou nabídkou přítomni, budou písemně 
vyzváni k podání nabídky s tím, že minimální nabídková cena bude ve výši nejvyššího podání 
z prvního kola s termínem dodání nabídky do 10 dnů s náležitostmi nabídky výše uvedenými a 
zároveň se stanoveným termínem otevírání obálek 2. kola. 
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Pokud dojde opět ke shodě nabídek, pokračuje se dále ve smyslu druhého kola až do 
konečného stanovení vítěze. 
 
 

- oznámení o stanovení vítěze soutěže 
- oznámení o stanovení vítěze soutěže bude zveřejněno na webové stránce města ve lhůtě 5 dnů 

ode dne otevření obálek, tímto uveřejněním vítěze se má za to, že došlo k vyrozumění 
o skutečnosti, že ostatní účastníci soutěže nebyli úspěšní. 

 
- uzavření kupní smlouvy 
- vítěz veřejné obálkové metody na prodej vozidla je již od okamžiku podání nejvyšší nabídky 

povinen uzavřít kupní smlouvu.  Uzavření kupní smlouvy s vítězem veřejné obálkové metody 
na prodej vozidla za nabídnutou kupní cenu podléhá schválení Radě města Plzně. V případě, že 
Rada města Plzně schválí vítěze veřejné obálkové metody na prodej vozidla, zašle vyhlašovatel 
bez zbytečného odkladu vítězi výzvu k uzavření kupní smlouvy. Smlouvu je vítěz veřejné 
obálkové metody na prodej vozidla povinen uzavřít nejpozději desátý pracovní den po doručení 
výzvy s tím, že je povinen kupní cenu uhradit ve shodné lhůtě. Potvrzení o úhradě kupní ceny 
doručí žadatel spolu s podepsanou kupní smlouvou na adresu vyhlašovatele 

- kupující je povinen uhradit veškeré náklady spojené s převodem vozidla v registru vozidel 
- nedojde-li k uzavření kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu, který není na straně vyhlašovatele, 

považuje se tento akt za odstoupení žadatele od nabídky a vyhlašovatel má právo předložit 
Radě města Plzně ke schválení uzavření kupní smlouvy s žadatelem, který podal druhou 
nejvyšší nabídku. Následně je postupováno dle předcházejícího odstavce 

- pokud Rada města Plzně vítěze veřejné obálkové metody na prodej vozidla neschválí, tím se 
považuje veřejná obálková metoda na prodej vozidla za zrušenou 

 
 

- zrušení soutěže 
- vyhlašovatel může kdykoli v průběhu vyhlášení soutěže tuto zrušit bez udání důvodu, a to 

až do doby uzavření kupní smlouvy. 
 

 


