Dolní Rožínka, 2021-10-08

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Prodej automobilu PICK UP NISSAN NAVARA
DOUBLE-CAB 2.5DCL 4WD (2J80696)
Zadávací podmínky pro prodej
1.

Předmět a vymezení plnění prodeje

Prodej spočívá v nabídce ojetého referentského vozidla s níže uvedenými parametry (dále
„vozidla“).
Druh vozidla: nákladní automobil – PICK UP
Tovární značka: NISSAN
Obchodní označení: NAVARA DOUBLE-CAB 2.5DCL 4WD
Datum první registrace vozidla: 26. 11. 2007
Registrační značka vozidla: 2J80696
Výrobce vozidla: NISSAN M.I.S.A. ,BARCELONA, ŠPANĚLSKO
Identifikační číslo vozidla (VIN): VSKCVND40U0252215
Typ motoru: YD25
Zdvihový objem válců (cm3): 2 488
Karosérie: červená
Počet míst: 5 (k sezení 5)
Počet náprav (poháněných): 2(2)
Řazení převodovky: manuální
Osvědčení o TP platné do: 24. 10. 2021
Počet ujetých km: 110 716
Stav vozidla: vozidlo silně havarované, zničený nárazník, blatníky, kapota, rám čela, disk
LP a pneu, zlomená střecha a stropnice, čelní sklo, obě zadní bočnice,
zadní dveře, nástavba ložné plochy, reálné poškození hnacího agregátu
Celkový technický stav vozidla je uveden ve znaleckém posudku.
Dodatečné informace
vč. prohlídky předmětu: Petr Jelínek, mobil: +420 606 690 873,
e-mail: jelinekp@diamo.cz
Cena: minimální kupní cena 32 297 Kč bez DPH

2.

Způsob prodeje

Prodej se uskuteční v případě jediného zájemce přímým prodejem, v případě více zájemců
formou elektronické AUKCE prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena
https://www.tenderarena.cz/profily/diamo.
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3.

Zpracování a podání nabídky

Pouze prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Minimální výše kupní ceny (bez DPH) požadovaná vyhlašovatelem činí 32 297 Kč.
Plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Základní cenovou nabídku (Krycí list) musí uchazeč vložit do elektronického nástroje
Tender arena nejpozději do 01.11.2021 do 10 hodin.

Uchazečům, kteří nevloží řádně vyplněný Krycí list, nebude povolena účast v hlavním
kole elektronické aukce.

Aktualizovat cenovou nabídku bude moci uchazeč v průběhu elektronické AUKCE dne
08.11.2021 od 16:00 hodin do 17:00 hodin (s případným prodloužením na základě
cenové licitace uchazečů).

Cenu neposílat zprávou elektronické komunikace.

Nabídky obsahující nabídkovou cenu nižší než je stanovená minimální nabídková cena,
nebudou hodnoceny.

4.

Způsob hodnocení nabídek

Vybrán bude zájemce s nejvyšší konečnou nabídkovou cenou v elektronické AUKCI (pravidla
pro elektronickou aukci jsou na portálu Tender arena.cz). Pokud identifikační údaje zájemce
nebudou patrné z registrace do Tender areny nebo z Krycího listu, bude z prodeje vyřazen.
Vložení Krycího listu do zprávy elektronické komunikace nebude považováno za porušení
podmínek prodeje.

5.

Způsob oznámení výsledků cenového srovnání

Oznámení výsledků cenového srovnání proběhne zprávou přes elektronickou komunikaci
prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena všem zájemcům, kteří podali nabídku.

6.

Práva prodávajícího





neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem
neposkytnout náhradu nákladů na zpracování nabídky
zrušit prodej

7.

Termín dodání

K převzetí vozidla dojde po uzavření kupní smlouvy, do 10 pracovních dnů ode dne zaplacení
kupní ceny převodem ze svého účtu na účet o. z. GEAM nebo na pokladně o. z. GEAM.
Převzetí vozidla je podmíněno provedením registrace vozidla na nového majitele. Dny určené
k převzetí vozidla jsou pondělí a středa od 11–13 hodin, aby mohla být provedena změna
majitele na správním úřadě za účasti obou stran smluvního vztahu.
8.

Prohlídka vozidla

Prohlídku vozidla lze uskutečnit po telefonické dohodě v pracovních dnech od 8:00 do 11:00
hodin.

9.

Kontaktní osoby zadavatele
osoba oprávněná k jednání ve věci technického stavu vozidla:
Koláček David – vedoucí střediska dopravy,
tel.: +420 727 803 246, e-mail: kolacek@diamo.cz
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10.

Přílohy prodejních podmínek





Krycí list,
návrh kupní smlouvy,
znalecký posudek
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