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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Primátor
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Prodej osobního vozidla – elektronickou aukcí
Statutární město Děčín

Podmínky prodeje a popis předmětu

Vyhlašovatel:
statutární město Děčín
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO: 00261238
kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, oddělení veřejných zakázek
tel. +420 412 593 265; e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz
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Statutární město Děčín
vypisuje elektronickou aukci na prodej osobního vozidla
ŠKODA SUPERB - barva černá metalíza - diesel
Aukce je veřejná pro fyzické i právnické osoby, kdy za podmínek stanovených vyhlašovatelem v tomto
dokumentu dochází k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce.

1. TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA (PŘEDMĚTU AUKCE)
První majitel
Zdvihový objem
Počet dveří
Výkon (kW)
První uvedení do provozu
Najeto

statutární město Děčín
1 968 ccm
5
103
23.04.2012
223 467 km (vzhledem k užívání se může drobně lišit)

Vyvolávací cena je určena na základě ceny odhadní včetně poplatku za související s odhlášením a
přehlášením předmětu koupě v registru vozidel - 200 000 Kč.

Bližší popis viz dokument Posouzení vozu.

2. PROHLÍDKA VOZU
Prohlídku vozu je možné si zajistit na telefonním čísle 412593103 – Dagmar Hubáčková.

3. PODMÍNKY K ÚČASTI ELEKTRONICKÉ AUKCE
Veškerá komunikace bude probíhat elektronicky prostřednictvím nástroje, na kterém bude spuštěna
i elektronická aukce.
Zájemci o účast v aukci zašlou nejpozději do 13.6.2019 do 12:00 hodin závazné přihlášky, ve kterých
bude uvedeno:






Jméno a příjmení/název organizace
kopie OP/výpis z OR či jiné evidence,
funkční e-mailová adresa pro zaslání přihlašovacích údajů,
výslovný souhlas se zavedením předaných údajů do katalogu organizací elektronického
nástroje,
po dokončení registrace podá zájemce svou nabídku (viz samostatný návod).

V případě, že zájemce má již registraci v nástroji dokončenou, podá pouze nabídku – v termínu do
13.6.2019 do 12:00 hodin. Částka první nabídky může být shodná s vyvolávací cenou.

4. POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKA AUKCE
Funkční zařízení, které je připojeno na internet s internetovým prohlížečem.

5. INFORMACE K ELEKTRONICKÉ AUKCI
Po přihlášení do systému zašlou zájemci své nabídky prostřednictvím systému – viz návod. Následně
zaslanou výzvou budou zájemci vyzváni k odzkoušení demo aukce, a zároveň bude sdělen termín
aukce. Pravděpodobné datum zaslání výzvy 19.6.2019.
Minimální krok zvýšení vyvolávací hodnoty (200 000 Kč včetně DPH) je 500 Kč včetně DPH. Změna této
položky směrem dolu nebude systémem akceptována.
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Do aukční síně mohou vstoupit pouze oprávněné osoby za „dodavatele“ (v tomto případě
nakupujícího) – podrobněji viz manuál Elektronická aukční síň, zejména kapitola Oprávnění uživatelů k
e-aukci.
Nakupující je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických
prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude zpřístupněna od
okamžiku odeslání výzvy na stejné internetové adrese jako elektronická aukce a případné problémy
ohlásit níže uvedenému administrátorovi elektronické aukce.
Hodnocení nabízených cen prostřednictvím elektronické aukce bude zahájeno dne 19.6.2019
v 10:00 hod. Elektronická aukce bude ukončena dne 19.6.2019 v 10:30 hod. Minimální délka aukce je
30 minut, pokud nedojde k prodlužování aukce. Prodloužení je možné při každém podání nových
aukčních hodnot v posledních 3 minutách aukčního kola, které povede k dorovnání nebo vylepšení
nejlepší nabídky, a aukční kolo bude automaticky prodlouženo o 3 minuty.
Podání nové aukční hodnoty představuje ze strany nakupujícího závaznou neodvolatelnou nabídku na
uzavření kupní smlouvy k předmětu aukce ve znění písemné kupní smlouvy, která je přílohou těchto
podmínek s doplněním aukční hodnoty na místo kupní ceny.
V průběhu vlastní aukce nakupující uvidí své pořadí a aukční hodnoty nejlepší nabídky.
Po ukončení aukce bude konstatována nejvýhodnější (nejvyšší) nabídka a následně bude kupujícímu
oznámeno rozhodnutí o prodeji a současně zaslána výzva k uhrazení z aukce vzešlé částky, a to
převodem na účet prodávajícího nejpozději do 15 dnů ode dne zaslání rozhodnutí. Kupující je zároveň
do pěti dnů ode dne zaslání rozhodnutí povinen uzavřít s prodávajícím písemnou kupní smlouvu, která
je přílohou těchto podmínek. V případě, že ve lhůtě nebude podepsána kupní smlouva nebo nebude
částka uhrazena v termínu, bude osloven další účastník el. aukce v pořadí.
Příloha:
Návrh kupní smlouvy
Postup přihlášení do systému, poslání nabídky
Posouzení vozu

Digitálně
podepsal
Jaroslav Hrouda
29.05.2019 14:39

Jaroslav Hrouda
primátor města

Prodej – SUPERB

3z3

