Účastník VŘ:
Název:

………………………………………………………………………………

IČO:

………………………………………………………………………………

Sídlo:

………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Osoba oprávněná k zastupování právnické osoby: ..…………………………………….…………

Prohlášení účastníka výběrového řízení
k výběrovému řízení č. 28/2019-640
1. Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) čestně prohlašuje, že:
- je osobou způsobilou k nabytí předmětu prodeje do svého vlastnictví dle platných právních
předpisů České republiky, že je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající
z kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu za předmět prodeje;
- nebylo zahájeno insolvenční řízení účastníka VŘ, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a není veden jako
dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- není v likvidaci.
2. Účastník VŘ prohlašuje, že je seznámen s právním i faktickým stavem předmětu prodeje.
3. Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Povodí Vltavy, státní podnik, všechny
podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na prodej předmětné movité věci,
zejména na povinnost zaplacení kupní ceny, stejně tak zahájení soudního řízení ve věci
majetkových závazků účastníka VŘ.
4. Závazky účastníka VŘ uvedené v odst. 1 a 3 trvají do úplného zaplacení kupní ceny včetně
veškerého příslušenství.
5. Účastník VŘ prohlašuje, že souhlasí s podmínkami VŘ č. 28/2019-640 ze dne 23. 4. 2019,
které se týkají prodeje movité věci, a to strojní pásové pily na kov KDF 250, inv.č. 81248,
rok výroby 1981, a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí. Účastník VŘ výslovně
prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy na prodej předmětného majetku
a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít kupní smlouvu v souladu s výše uvedenými
podmínkami.
6. Osobní údaje účastníka VŘ budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) a Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik.
Osobní údaje budou využity pouze pro účely VŘ a sepsání kupní smlouvy.
V ………………… dne …………………
………………………………………………
podpis

