Fráni Šrámka 1139
500 02 Hradec Králové
www.akhradec.cz
tel.: +420 495 581 970
fax: +420 495 581 970
e-mail: asistentka@akhradec.cz

Zájemci
V Hradci Králové dne 3. května 2019
Dlužník:

IMOS group s.r.o., IČO 277 56 971
se sídlem Na Kampě 513/10, 118 00 Praha 1

Insolvenční správce:

Česká insolvenční v.o.s., IČO 288 10 341
se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové
zastoupená ohlášeným společníkem JUDr. Kamilem Podroužkem

Insolvenční soud:

Městský soud v Praze

Sp. zn.:

MSPH 98 INS 7232/2017

Věc:

Výběrové řízení–vrtací souprava Grundodrill 20S - č. soupisu MP 27

Přílohy:

fotografie

Vážení,
v majetkové podstatě dlužníka je vrtací souprava Grundodrill 20S, č. soupisu MP 27, č. zástavy 37, ev.
č. 123022. Jedná se o samohybnou vrtací soupravu pro řízené horizontální vrtání. Rok výroby 2000,
výrobce Tracto Technik Gmbh, SRN, výr.č. DRI 00320019, hmotnost 14 700 kg, rozměry L x Š x V: 6 650
x 2 450 x 2 900 mm, max tažná síla 200kN, kroutící moment 10 000 Nm, otáčky 160 ot/min, max. otvor
750 mm, výkon pohonu 130 kW, max délka vrtání 500 m, max. poloměr ohybu 75 m. Pístové čerpadlo
APLEX, typ SC-115L, výrobce APLEX, Texas, USA, rok výroby 1999, výrobní číslo 0453, výkon 510 L/min,
jmenovitý výstupní tlak 1215 Psi (176 Pa), počet pístů 5, max. jmenovité otáčky 550 ot/min, max.
zatížení tyče 32,04 kN, hmotnost 690 kg.
Dle informací provozovatele je na stroji podstatná závada, a to porucha tlakového čerpadle APLEX,
která se projevila v průběhu února 2019, kdy praskl litinový blok čerpadlo. Od té doby není vrtná
souprava provozuschopná. Bez demontáže čerpadla nelze rozsah závady a případnou možnost opravy
specifikovat. V roce 2017 došlo k pádu stroje z návěsu. Následně byl pak stroj opraven a uveden do
provozuschopného stavu pracovníky vlastní údržby.
V případě Vašeho zájmu si Vás dovoluji požádat o zaslání cenové nabídky:
•
•

Ceny uvádějte bez DPH, DPH a cenu včetně DPH ;
nabídky zasílejte e-mailem na adresu: klimes@akhradec.cz, nebo poštou na výše uvedenou
adresu insolvenčního správce;

•
•
•
•
•
•

prohlídku lze uskutečnit na místě výskytu, která Vám sdělí pan Stanislav Stejskal č.t.
724 065 404, e-mail stejkal@profitconstruction.cz, přičemž naposled se vyskytoval v
Borovanech u Velkých Hostěrádek;
nabídky doručte nejpozději do 31. května 2019;
upozornění !!! - vyhodnocení došlých cenových nabídek bude provedeno tak, že předkladatelé
dvou nejvyšších nabídek budou vyzváni, aby následující pracovní den tj. 3.6.2019 podali
nabídky nové s tím, že musí být vyšší než jimi doručená nabídka v řádném termínu;
věci budou prodávány tak jak stojí a leží, tedy bez záruk a odpovědností za vady;
věci budou vydány po uhrazení kupní ceny na účet majetkové podstaty. Započtení na kupní
cenu není možné;
definitivní schválení výsledků VŘ provede zajištěný věřitel, resp. soud svým usnesením.

S úctou
__________________________
za Českou insolvenční v.o.s.
JUDr. Kamil Podroužek v.r.

