Příloha č. 3 – vzor Přihlášky

Přihlášku je Účastník povinen vždy vyplnit online na aukčním portále www.internetovedrazby.cz

______________________________________
Přihláška
na I.výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky vyhlášené Městskou částí Praha3
Bytová jednotka č. ………/………(doplnit č. Bytové jednotky např. 9999/99)
Identifikace účastníka/ů:
Fyzická osoba
jméno
příjmení
rodné číslo:
občanství:
adresa trvalého pobytu:
adresa doručovací:
:
e-mail:
číslo datové schránky:
číslo účtu pro vrácení
jistoty:

Právnická osoba
název (celý)
IČ:
stát:
sídlo:
adresa doručovací:

e-mail:
číslo datové schránky:
číslo účtu pro vrácení
jistoty:
zastoupen:

Vyplnit online na
www.internetove‐drazby.cz

(dále jako „Účastník“)

Čestné prohlášení Účastníka:
Já, níže podepsaný Účastník, se tímto přihlašuji do záhlaví uvedeného výběrového řízení na prodej právně a
fyzicky uvolněné bytové jednotky formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, neboť mám o koupi této
bytové jednotky vážný zájem.
Dále čestně prohlašuji, že:
- souhlasím s podmínkami tohoto výběrového řízení a budu v souladu s nimi postupovat,
- pokud jsem ženatý (vdaná), zúčastním se výhradně společně s manželem(kou), jež je zároveň
uveden/a v identifikaci účastníků a připojil/a úředně ověřeným podpisem souhlas s čestným
prohlášením, popř. prohlašuji, že mám zúžené společné jmění manželů (SJM), popř. na koupi použiji
prostředky, které nespadají do SJM,
- splním závazky vítěze tohoto výběrového řízení, pokud se jím stanu,
- jsem plně seznámen se stavem bytové jednotky,
- jsem právně bezúhonný, tj. mám čistý trestní rejstřík,
- vůči mému majetku, mé osobě v posledních třech letech nebylo zahájeno, neproběhlo a neprobíhá
insolvenční řízení, konkurs či nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
- nejsem dlužníkem na daních, pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění, pojistném či penále na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice,
- nejsem dlužníkem po splatnosti vůči MČ Praha 3 a vůči hl. m. Praze,
- užitím prostředků k úhradě kupní ceny nedojde k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve
znění pozdějších předpisů,
- jsem schopen uhradit nabídnutou kupní cenu do stanoveného termínu,
- jsem si vědom toho, že přihlášku, která nesplňuje podmínky výběrového řízení je Poskytovatel oprávněn
odmítnout,
- dávám Poskytovateli i Vyhlašovateli výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ust. § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., kterými jsou jméno,
příjmení, rodné číslo, údaj o trvalém pobytu, adresa doručovací, občanství, číslo telefonu, emailová adresa, a
Tuto přihlášku je nutné vložit do obálky, označit zřetelně jménem Účastníka a heslem „I.VŘ na BJ MČ Praha 3.,
BJ č. …/….“, a do stanoveného termínu doručit do sídla poskytovatele!

-

to na období tohoto výběrového řízení za účelem realizace a vyhodnocení tohoto výběrového řízení,
uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku, a dále, že prohlašuje, že tyto osobní údaje může Poskytovatel
i Vyhlašovatel zpřístupnit dotčeným odborům a oddělením Úřadu MČ Praha 3, hl. m. Prahy, zastupitelským
orgánům MČ Praha 3, správci bytové jednotky a SVJ v domě, kde se bytová jednotka nachází,
beru na vědomí, že v případě uzavření kupní smlouvy bude tato zveřejněna v registru smluv za podmínek
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou,
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, a souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů ve
smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv a prohlašuji,že skutečnosti obsažené ve smlouvě
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Čestně prohlašuji, že shora uvedené skutečnosti jsou pravdivé, což stvrzuji níže svým podpisem.
V……………………….……dne…..…….

V…………………..……dne……….

-----------------------------------------Úředně ověřený podpis Účastníka

-----------------------------------------Úředně ověřený podpis Účastníka

Tuto přihlášku je nutné vložit do obálky, označit zřetelně jménem Účastníka a heslem „I.VŘ na BJ MČ Praha 3.,
BJ č. …/….“, a do stanoveného termínu doručit do sídla poskytovatele!

