
Obchodní společnost  

MANATI, s.r.o., IČ: 27220613, se sídlem: Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55176 

 

(spolu jen „vyhlašovatel“),  

 

vyhlašuje 

 

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU 

na koupi podílu na společnosti ROBITAL, s.r.o. 

 

 

1. Vymezení předmětu plnění 

Předmětem požadovaného plnění je nejvhodnější nabídka na uzavření smlouvy o převodu podílu, jejímž předmětem 

bude úplatný převod 100% podílu na společnosti ROBITAL, s.r.o., IČ: 26881969, se sídlem Ostrava - Slezská 

Ostrava, Na Bunčáku 1092/5, PSČ 710 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 41187 (dále jen „Podíl“). 

2. Hlavní zásady obsahu zamýšlené smlouvy, ostatní požadavky vyhlašovatelů 

Návrh zamýšlené smlouvy musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti smlouvy o převodu podílu dle právních 

předpisů.  

Cena za převod vlastnického práva k Podílu bude sjednána dohodou jako pevná bez možnosti jejího snížení. Cena 

bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet vyhlašovatele, a to nejpozději do 5 

pracovních dní po uzavření smlouvy o převodu Podílu. Za uhrazení kupní ceny se považuje její připsání na bankovní 

účet vyhlašovatelů. Neuhrazení celé kupní ceny za Podíl v této lhůtě bude sjednáno jako rozvazovací podmínka 

účinnosti smlouvy o převodu Podílu.  

Způsob podávání nabídek 

Nabídka musí být potvrzena úředně ověřeným podpisem navrhovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. 

V případě, že bude nabídka podepisována zástupcem navrhovatele na základě plné moci, musí být připojen zároveň i 

originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem navrhovatele. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené „Veřejná soutěž – prodej podílu ROBITAL, s.r.o.“. 

Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. Nabídka musí být doručena nejpozději 

do konce soutěžní lhůty na adresu zmocněnce vyhlašovatele, kterým je Továrek, Horký a partneři, advokátní 

kancelář, s.r.o., IČ: 28319320, se sídlem: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00, a to poštou doporučeným dopisem 

nebo osobně každý pracovní den v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. 

3. Lhůta pro podání nabídek a vyhodnocení veřejné soutěže 

Nabídky lze podávat do 11.8.2014 do 12.00 hod. Nabídky předložené po uplynutí této lhůty nebudou do soutěže 

přijaty. Vyhodnocení soutěže proběhne do 10 pracovních dní po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Výběr 

nejvhodnější nabídky bude vybranému navrhovateli oznámen písemně doporučeným dopisem odeslaným do 5 

pracovních dní po uplynutí lhůty pro vyhodnocení soutěže, a to na adresu uvedenou v nabídce, když případné 

nedoručení jde k tíži adresáta; oznámení může být navrhovateli ve stejné lhůtě doručeno osobně. Neúspěšné 

navrhovatele vyrozumí vyhlašovatelé o tom, že jejich nabídky byly odmítnuty, a to písemně doporučeným dopisem 

na adresu uvedenou v nabídce, když případné nedoručení jde k tíži adresáta. 

4. Práva vyhlašovatele 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Vyhlašovatel si vyhrazují právo měnit 

uveřejněné podmínky veřejné soutěže nebo tuto veřejnou soutěž zrušit. 

5. Náhrada nákladů spojených s účastí na soutěži 

Navrhovatelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné soutěži. 

 

 

 

 

MANATI, s.r.o. 
vyhlašovatel soutěže 


