Společná přihláška
Výběrové řízení na prodej volných nebyt. jednotek: 5
ulice:

č.p.:

č.o.:

č. nebytové jednotky:

Identifikace spoluúčastníků:
Jméno:

Jméno:

Příjmení:

Příjmení:

Datum narození:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Adresa trvalého pobytu:

Telefon:

Telefon:

email:

email:

č. ú. pro vrácení kauce:
(oba dále společně též jako "Spoluúčastníci")

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
My, níže podepsaní Spoluúčastníci, se tímto přihlašujeme do v záhlaví uvedeného výběrového řízení na prodej volné nebytové
jednotky formou elektronické aukce, a zároveň tímto společně činíme čestné prohlášení:
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

o tom, že souhlasíme s podmínkami tohoto výběrového řízení a budeme v souladu s nimi postupovat
o tom, že splníme závazky vítěze tohoto výběrového řízení, pokud se jím staneme
o tom, že jsme seznámeni se stavem Nebytové jednotky
o beztrestnosti Spoluúčastníků a jejich statutárních orgánů nebo jejich členů
o tom, že vůči majetkům Spoluúčastníků 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
o tom, že Spoluúčastníci nejsou v likvidaci
o bezdlužnosti Spoluúčastníků na daních, pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění a pojistném či penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice
o bezdlužnosti Spoluúčastníků vůči MČ Praha 10 a hl. m. Praze
o tom, že jsme schopni uhradit nabídnutou kupní cenu
tímto dávám městské části Praha 10 souhlas se shromažďováním, zpracováním a použitím mnou uvedených osobních
údajů pro potřeby vypracování smlouvy o převodu nebytové jednotky a jejího schválení příslušnými orgány

úředně ověřený podpis Spoluúčastníka

úředně ověřený podpis Spoluúčastníka

Případné poznámky Spoluúčastníků:

Přílohy:

a) Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců (originál nebo úředně ověřená kopie,
popř. výpis z jiného zákonem určeného rejstříku)
b) Potvrzení o účasti na prohlídce předmětné nebytové jednotky (vydá Poskytovatel výběrového řízení na prohlídce
nebytové jednotky)
c) Doklad o složení kauce

Tento formulář spolu s přílohami je nutné vložit do obálky a obálku splňující náležitosti dle čl. VII. 4. Podmínek tohoto výběrového řízení podat na
podatelnu Úřadu městské části Praha 10 ve lhůtě pro podávání přihlášek.

