Obec Zdobnice
Vypisuje III. kolo poptávkového řízení na soudního
odhadce pro odhady pozemků a nemovitostí ve
vlastnictví obce Zdobnice.
Základní vymezení předmětu činnosti:
Odhad pozemků a nemovitostí ve vlastnictví obce Zdobnice pro účel prodeje nebo pronájmu
dle související legislativy:


komplexní zajištění odborného posudku



soustřeďování podkladů a vedení evidence o provedených odhadech



příprava a zpracování žádostí



zajištění odborné kvality a správnost poskytovaných prací, a dodržování obecně
platných zákonů, norem a předpisů

Doba a místo plnění:
Termín plnění: od 1. 11. 2017 na dobu do 31. 12. 2018. Místem plnění je katastrální území
Obce Zdobnice.
Požadované obecné předpoklady:
Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému
bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území
České republiky, nebo státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie,
kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky
Je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu
Je bezúhonný
Obchodní společnost, fyzická či právnická osoba zabývající se touto činností na základě
oprávnění.

Požadované kvalifikační předpoklady:
Znalcem je ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů.
Nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností
podle tohoto zákona,
Má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit
Forma výkonu činnosti:
Smlouva o dílo

Náležitosti přihlášky:


identifikace žadatele – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, IČ, DIČ, kontaktní telefon, datum a podpis



výpis z OR nebo živnostenské oprávnění



ověřená kope licence udělené k výkonu soudního znalce



cenový návrh - (v případě plátce DPH cena bez DPH)



souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů



v případě účastníka – právnické osoby, je požadována výše uvedená osobní
dokumentace (např. výpis z rejstříku trestů, životopis apod.) o fyzické osobě, která
bude přímo vykonávat činnost odhadce

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
Do pondělí 30.10 .2017 do 14:00 hod.
Místo a způsob podání přihlášky:
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými náležitostmi přihlášky doručte v zalepené obálce
se značkou „Poptávkové řízení Znalec – NEOTVÍRAT“ na adresu: Obec Zdobnice čp. 1, 516
01 Rychnov nad Kněžnou

Další informace:
Veškeré informace týkající se předmětu poptávkového řízení k nahlédnutí v kanceláři Obce
Zdobnice v úřední hodiny nebo dle telefonické domluvy na tel. čísle 731 116 758 p. Pavlína
Hradecká (asistentka), 602 467 361 p. Petr Novotný (starosta)
Obec Zdobnice si vyhrazuje právo pozvat účastníka k ústní prezentaci své nabídky.
Účastníci, jejichž nabídky budou řádně doručeny, budou o výsledku poptávkového řízení
vyrozuměni.
Obec Zdobnice si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče a poptávkové řízení bez
udání důvodu zrušit.

Poptávkové řízení proběhne 30. 10. 2017 ve 14:30 hod v kanceláři starosty Obce Zdobnice.

Vyvěšeno .: 10.10.2017
Sejmuto:

