INFORMAČNÍ MEMORANDUM
prodej movitého majetku
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.j. 654VR2020

Vyhlašovatel:

Organizátor:

Insolvenční správce
Hart & Partners, v.o.s.,
se sídlem Kořenského 1107/15
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 04680294

REXIM REALITY s.r.o.,
se sídlem Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 49245031



Preambule

Usnesením, které vydal Městský soud v Praze dne 12.03.2019, č.j. MSPH 98 INS 13592/2018-B-8, byl zjištěn
úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Hart &
Partners, v.o.s., se sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 04680294. Informace o
insolvenčním řízení jsou zveřejňovány v Insolvenčním rejstříku (www.justice.cz) pod sp. zn. MSPH 98 INS
13592/2018..


Předmět výběrového řízení č.j. 654VR2020

Předmětem výběrového řízení je na prodej souboru movitého majetku z majetkové podstaty
insolvenčního dlužníka: ICV – Institut certifikovaného vzdělávání, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11,
100 00 Praha 10, IČ: 65415612. Předmět prodeje je zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 3.06.2019,
zveřejněném na č.d. B-7 pod následujícími položkami.
8 ks – Stůl hnědý do školící místnosti
10 ks – židle
3 ks – skříň nízká světle hnědá do školící místnosti
1 ks – projektor DELL
Minimální nabídková cena je stanovena na částku 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)


Forma prodeje

Výběrové řízení. Předmětem a cílem tohoto VŘ je výběr nejvhodnějšího subjektu, který bude mít zájem
o koupi níže specifikovaného Předmětu prodeje a předloží nejvýhodnější nabídku.


Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení se považuje za vyhlášené dnem uveřejnění Podmínek na www.reximreality.
Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení provést v případě potřeby více kol výběrového
řízení.


Prohlídka předmětu převodu

Prohlídka předmětu prodeje bude sjednána na základě předchozí telefonické domluvy s organizátorem
výběrového řízení. Organizátor si vyhrazuje právo uspořádat otevřenou prohlídku v případě zájmu
vícera účastníků výběrového řízení a to v jeden stejný termín.


Kontakt na organizátora

REXIM REALITY s.r.o.
IČ: 49245031
Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 – Smíchov
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kříž
Telefon: +420 739 220 401
E-mail: j.kriz@reximreality.cz

