PŘIHLÁŠKA DO ELEKTRONICKÉ AUKCE NA PRODEJ AREÁLU LETNÍHO
DĚTSKÉHO TÁBORA ORLÍK

Identifikace účastníka
jméno:
příjmení/obchodní firma:
rodné číslo/IČ:
adresa trvalého
pobytu/sídlo:
adresa pro doručování:
telefon:
e-mail:
číslo datové schránky
(v případě, že ji má
účastník zřízenou):
uživatelské jméno (login),
pod kterým se
účastník registroval do
systému:
číslo účtu pro vrácení
aukční jistoty:

Já, níže podepsaný účastník, se tímto závazně přihlašuji do elektronické aukce na prodej rekreačního
střediska Vesna a čestně prohlašuji, že:
-

-

souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci v systému
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost zveřejněné na webové adrese
www.aukce.dpp.cz a na důkaz toho připojuji k této přihlášce text všeobecných obchodních
podmínek platných a účinných ke dni podání této přihlášky, přičemž jsem parafoval každou
jejich stránku;
splním závazky vítěze elektronické aukce, pokud se jím stanu;
jsem řádně seznámen s právním a faktickým stavem předmětu aukce – rekreačním střediskem
Vesna;

-

-

vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
nejsem v likvidaci;
nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
nemám nedoplatky na pojistném, či penále na veřejném zdravotním pojištění a pojistném či
penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti;
jsem si vědom toho, že přihlášku, která nesplňuje podmínky stanovené příslušnou aukční
vyhláškou, je vyhlašovatel oprávněn odmítnout;

Dále prohlašuji, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé, což stvrzuji níže svým podpisem.

…………………………………
účastník aukce
úředně ověřený podpis účastníka

Nedílnou součástí přihlášky jsou následující doklady, které je účastník aukce povinen doručit
vyhlašovateli současně s přihláškou:
-

-

originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku u právnických osob, resp.
originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušné evidence nejedná-li se o právnickou
osobu, která není zapsána do obchodního rejstříku. Výpis z příslušné evidence nesmí být starší
než 3 měsíce;
potvrzení o prohlídce předmětu aukce – rekreačního střediska Vesna, které vystavil
vyhlašovatel na prohlídce na místě samém;
doklad o složení aukční jistoty (výpis z účtu, výpis z internetového bankovnictví, pokladní
složenka);

Veškeré doklady, které tvoří nedílnou součást přihlášky, je účastník aukce povinen očíslovat.
Tuto přihlášku, včetně všech požadovaných dokladů stanovených aukční vyhláškou, je nutné vložit do
obálky, zalepit ji, označit nápisem „NEOTVÍRAT - ELEKTRONICKÁ AUKCE NA PRODEJ LDT
ORLÍK“, opatřit ji jménem a příjmením (u fyzických osob) nebo obchodní firmou (u právnických
osob) a na uzavření razítkem, případně podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či podpisem
statutárního zástupce, je-li právnickou osobou a doručit ji do 07.09.2020 do 12.00 hod. do podatelny
sídla vyhlašovatele – Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217,
190 00 Praha 9. Osobně je možné podat přihlášku do podatelny vyhlašovatele v provozní době,
tj. pondělí – čtvrtek: 7:30 – 15:45 hod. a v pátek 7:30 – 15:00 hod.

