Obecné podmínky záměru prodeje
a způsob podání nabídky
Mezi hodnocené nabídky nebudou zařazeny žádosti došlé po termínu pro zveřejnění a ty, které
nebudou splňovat požadované náležitosti.
Písemná žádost zájemce, bude odeslána na adresu: Úřad MČ Praha 4, odbor obecního
majetku, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46, Praha 4, nebo doručena do podatelny
úřadu v zalepené obálce nejpozději
v den uvedený v záměru prodeje (datum doručení do podatelny Ú MČ P4).
V případě zaslání žádosti poštou je pro zařazení mezi hodnocené nabídky rozhodující datum
doručení žádosti Úřadu městské části Praha 4, nikoliv datum předání poště.
Na čelní straně obálky musí být uvedena adresa a číslo jednotky a pořadové číslo záměru
prodeje.
Obálka musí být dále označena na čelní straně nápisem „NEOTVÍRAT“
a na zadní straně musí být uvedeno jméno a zpáteční adresa žadatele.
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Žadatel je povinen v žádosti uvést osobu zájemce s uvedením adresy, data narození,
rodného čísla, popř. IČ a u právnických osob přiložit aktuální výpis z obchodního
rejstříku.
Žadatel je povinen v žádosti uvést výši nabídkové (kupní) ceny.
Žadatel je povinen žádost stvrdit podpisem zájemce a uvést datum podpisu žádosti.
Žadatel je povinen uvést záměr zájemce na využití předmětné nebytové jednotky.
Žadatel je povinen složit jistotu dle podmínek prodeje uvedených v záměru prodeje.
Žadatel má právo se před podáním nabídky seznámit s předmětnou nebytovou jednotkou,
a to formou bezplatné prohlídky.
Podáním nabídky uchazeč vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních
údajů výše uvedených, a to po celou dobu vedení evidence nabídky, souhlas
se poskytuje na dobu neurčitou až do ukončení nabídkového řízení a je po celou
dobu vedení evidence neodvolatelný, subjekt osobních údajů je oprávněn
k přístupu k osobním údajům vedeným o jeho osobě, má právo na jejich opravu
a právo žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, vše upraveno zákonem
č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyřazení nabídky z nabídkového řízení.

Výsledky nabídkového řízení budou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 4
a současně na elektronické úřední desce po rozhodnutí Zastupitelstva městské části
Praha 4.
Uzavření kupní smlouvy s konkrétním žadatelem schvaluje usnesením Zastupitelstvo
MČ Praha 4, o této skutečnosti bude žadatel písemně informován.
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Výhrada zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo záměr prodeje kdykoli bez udání
důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním
žádosti o prodej předmětné jednotky na základě záměru prodeje zveřejněného MČ Praha 4.

Záměr na prodej předmětné jednotky, obecné podmínky záměru prodeje a způsob
podání nabídky a výsledky nabídkového řízení jsou též zveřejňovány naInternetu,
adresa: www.praha4.cz
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