Podmínky

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih
úřad městského obvodu

JIH/002925/19/OVZ/Gem

Podmínky prodeje elektronickou aukcí
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou městského obvodu
IČO: 00845451 (kód 04)
DIČ: CZ00845451 (dále jen „vyhlašovatel“)
kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Gemrotová, oddělení veřejných zakázek
tel.: 599 430 395, e-mail: zakazky@ovajih.cz

podatelna vyhlašovatele:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
budova A, přízemí, kancelář dveře č. 004

vyhlašuje elektronickou aukci na prodej osobního automobilu Škoda Octavia

Zájemci o elektronickou aukci svůj zájem projeví doručením Žádosti o účast v elektronické aukci
(vzor formuláře tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek prodeje) na podatelnu vyhlašovatele aukce, a to
v uzavřené obálce označené nápisem „ELEKTRONICKÁ AUKCE – NEOTEVÍRAT“ nejpozději
do 11. 2. 2019, do 17:00 hod.
Aukce je otevřena 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 automobilu
Osobní automobil Škoda Octavia

Značka a typ vozidla: Škoda Octavia 1,9 TDI Elegance
První majitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih
Barva: černá metalíza
Zdvihový objem: 1 896 cm3
Max. výkon: 77kW
První uvedení do provozu: 25. 10. 2006
Stav ujetých kilometrů k 10. 12. 2018: 181590 km
Mimořádná výbava: zámek řadicí páky CONSTRUCT, handsfree sada Parrot
Součástí prodeje je sada čtyř kol (originální lité disky 6Jx15 H2 ET 47) s letními pneumatikami
DUNLOP a nepoužité rezervní kolo s pneu MICHELIN.
K automobilu je vedena servisní knížka. Vozidlo bylo poškozeno a opravováno po dopravní nehodě:
oprava v rozsahu zadního nárazníku vč. ochranné lišty.
Vyvolávací cena je shodná s cenou obvyklou, jež byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 16.
12. 2018 ve výši 100.100,00 Kč vč. DPH.
2. Prohlídka automobilu

Vyhlašovatel umožňuje všem zájemcům prohlídku automobilu, a to dne 6. 2. 2019, mezi 15. a 17.
hod., v garážích Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, na ulici Moravská 93A, Ostrava-Hrabůvka.
Zároveň zde bude možné nahlédnout do znaleckého posudku automobilu. Zkušební jízdy
vyhlašovatel neumožňuje.
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3. Informace o elektronické aukci

Zájemci, jež doručili písemnou Žádost o účast v elektronické aukci (formulář v příloze), v řádně
uzavřené a označené obálce a ve stanoveném termínu do 11. 2. 2019, do 17:00 hod. na podatelnu
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, obdrží na e-mailovou adresu (jimi uvedenou v žádosti)
podrobné informace k dokončení registrace do aukčního systému, ta musí být žadateli dokončena
nejpozději 17. 2. 2019. Pouze žadatelům, kteří dokončili registraci do aukčního systému ve
stanovené lhůtě, budou následně zaslány podrobné instrukce k průběhu aukce a přesný termín
konání aukce (předpokládaný termín od 20. 2. 2019 od 12:00 hod. do 21. 2. 2019 do 12:00 hod.).
Všichni registrovaní žadatelé budou mít automaticky přístup do testovacího prostředí aukční síně
ještě před spuštěním ostrého aukčního kola.
Vyhlašovatel přenese vstupní nabídkové ceny v Kč včetně DPH uvedené v žádostech žadatelů do
aukční síně.
Minimální výše příhozu, kterým se zvyšuje aktuálně nejvýhodnější nabídka v aukci, je stanovena na
500 Kč včetně DPH. Změna nabídky směrem dolu nebude systémem akceptována.
4. Práva a povinnosti

Podání nové aukční hodnoty (příhozu) představuje ze strany zájemce závaznou neodvolatelnou
nabídku na uzavření kupní smlouvy k předmětu aukce.
Po ukončení aukce, na základě rozhodnutí vyhlašovatele, bude zájemci, jenž v aukci předložil
nejvyšší nabídkovou cenu oznámeno rozhodnutí o prodeji vozidla a současně bude vyzván
k uzavření písemné kupní smlouvy do 15 kalendářních dnů a uhrazení kupní ceny vzešlé z aukce, a
to převodem na účet prodávajícího, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní
smlouvy.
V případě, že nebude podepsána kupní smlouva se zájemcem, jenž v aukci předložil nejvyšší
nabídkovou cenu nebo nebude částka uhrazena v termínu, bude osloven další účastník elektronické
aukce v pořadí.
Náklady spojené se zápisem změny vlastníka silničního vozidla v registru vozidel nese
kupující.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným s účastníků elektronické aukce.
Příloha č. 1: Vzor formuláře Žádost o účast v elektronické aukci
V Ostravě dne 17. 1. 2019

Ing. Otakar Šimík
místostarosta městského obvodu
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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