INFORMAČNÍ MEMORANDUM
k nabídkovému řízení na výběr kupujícího / kupujících zemědělských strojů
z majetkové podstaty dlužníka BKZ-AGRO s.r.o.
(dále jen „nabídkové řízení“ nebo „NŘ“)
Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci sp. zn. KSPA 53 INS 8861/2018
vyhlašuje společnost LICITA s.r.o. (dále též jen „zprostředkovatel“) nabídkové řízení na výběr kupujícího /
kupujících níže specifikovaných movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka BKZ-AGRO s.r.o., IČ:
27481379.

Předmět prodeje č. 1: Podmítač SMS DB 400
Podmítač SMS DB 400, bez bližších údajů o jeho provozuschopnosti a technické dokumentace.

Prodejní cena: nejvyšší nabídce

Předmět prodeje č. 2: Nákladní vlek Panav PK 24.19 ADR
Nákladní vlek používaný na svoz balíků senáže, typ Panav PK 24.19 ADR, číslo karoserie
TKPPK24.46S1100023, rok výroby 1995. Vozidlo je bez platného osvědčení o technické způsobilosti, delší
dobu neprovozované, ve zhoršeném stavu. Technický průkaz k vozidlu není k dispozici (k datu zpracování
tohoto informačního memoranda nebyl dohledán).

Prodejní cena: nejvyšší nabídce

Předmět prodeje č. 3: Obraceč a shrnovač CLAAS Liner 660
Obraceč a shrnovač Claas je dle sdělení posledního uživatele neprovozuschopný a vyžaduje celkovou opravu.
Bližší technické údaje, rok výroby, apod. nejsou k dispozici.

Prodejní cena: nejvyšší nabídce
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Předmět prodeje č. 4: Lopata na čelní nakladač s přidržovačem
Lopata na čelní nakladač s přidržovačem. Technická data ani rok výroby nebyly do data vyhotovení
tohoto memoranda vyhlašovateli předloženy. Provozuschopnost zařízení není ověřena.

Prodejní cena: nejvyšší nabídce

Předmět prodeje č. 5: Sací/tlačný zrnomet DOZAMECH 15 kW

Prodejní cena: nejvyšší nabídce
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Každý z výše uvedených předmětů prodeje je nabízen k prodeji samostatně. Není-li výslovně uvedeno
jinak, platí informace a ustanovení obsažená v tomto informačním memorandu shodně pro všechny výše
uvedené předměty prodeje a pro všechny uchazeče o koupi, bez ohledu na to, o který předmět prodeje se
ucházejí. Pokud se tedy níže v tomto informačním memorandu hovoří o „předmětu prodeje“ a z kontextu
nevyplývá něco jiného, platí ustanovení o „předmětu prodeje“ shodně pro všechny výše uvedené
předměty prodeje a pro všechny uchazeče o koupi resp. pro všechny vítěze nabídkového řízení.
UPOZORNĚNÍ:
Výše uvedené popisy předmětu prodeje jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Zprostředkovatel
doporučuje uchazečům o koupi předmětu prodeje, aby využili možnosti prohlídky předmětu prodeje a
osobně se tak seznámili s jeho stavem.
Všechny předměty prodeje jsou nabízeny k prodeji jako použité, nikoli nové; funkčnost není zaručena, není
známa.
S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje nabízen k prodeji v rámci insolvenčního řízení a
informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) i zprostředkovatele je z tohoto důvodu omezena, bude
kupní smlouva o koupi předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z
případného vadného plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku).

Prodej nejvyšší nabídce.
Lhůta pro podávání nabídek končí 12.03.2021, ve 12:00 hod.
Informace k podávání nabídek a další informace týkající se prodeje jsou obsaženy níže.

Prohlídka předmětu prodeje
Prohlídka předmětů prodeje je možná dne 26.02.2021, od 13:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je ve 13:00
hod. ve Strašově (okr. Pardubice), na farmě společnosti Cattle s.r.o. (přesné místo srazu si zájemci dohodnou
na tel. 777 009 922).
Podávání nabídek
Uchazeči o koupi předmětu prodeje (též jen „zájemci“) mohou podávat písemné nabídky na odkoupení
předmětu prodeje do 12.03.2021, 12:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nemusí být
přihlíženo.
Písemnou nabídku je třeba učinit na formuláři, který si zájemce vyžádá u zprostředkovatele, LICITA s.r.o. (tel.
777 009 922, 777 707 311, e-mail: licita@licita.cz).
Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli. Nabídku lze podat zprostředkovateli jedním
z těchto způsobů:
- osobně v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese Keřová 7, Plzeň,
- formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň,
- zasláním nabídky v elektronické podobě (formát pdf), opatřené uznávaným elektronickým podpisem, emailem na adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2,
- zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo png) e-mailem na
adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2.
Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.
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Předání předmětu prodeje:
Vítěz NŘ (kupující) je povinen na svůj náklad převzít a odvézt předmět prodeje z místa jeho uložení
(umístění) nejpozději do 10 dnů od data uzavření kupní smlouvy, nebude-li v kupní smlouvě výslovně
ujednáno jinak. O předání a převzetí předmětu prodeje bude sepsán a podepsán předávací protokol.
Pro případ, že by se vítěz NŘ (kupující) dostal do prodlení s převzetím předmětu prodeje, je povinen uhradit
prodávajícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých).
Další informace pro zájemce:
Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová
360/7, Severní Předměstí, Plzeň, e-mail: licita@licita.cz, tel. 377 227 979.
Kontaktní osobou pro podání bližších a vysvětlujících informací je Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009 922, e-mail:
licita@licita.cz, nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310, e-mail: licita@licita.cz.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.
Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje,
včetně práva dodatečně vyzvat uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.

V Plzni, dne 18.01.2021
LICITA s.r.o.
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