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 Dolní Rožínka, 2019-05-16 

 

 
 
 

 
 
Popis: Škoda Octavia 1.8  
 
Cena: minimálně 189 540 Kč včetně DPH   
 
Kontakt: 566 593 711, koukal@diamo.cz 
 
Kontaktní osoba: JUDr. Jaroslav Koukal 
 
Platnost nabídky: od 17. 5. 2019 do 31. 5. 2019, 12.00 hod  
 
Příloha: osobní vozidlo Škoda Octavia 1.8 benzín, základní šedá metalíza, RZ 4L5 0132, TK 
do 09/2020, najeto 115 178 km 
 

 
 
 
Zájemci o nepotřebný movitý majetek zašlou svoje nabídky tak, aby byly ve lhůtě označené 
datem a časem doručeny zadavateli prostřednictvím České pošty v uzavřené obálce, kterou 
kromě jeho adresy označí v levém horním rohu „nepotřebný movitý majetek“. 
 
Jednou obálkou s návrhem ceny (cen) se lze ucházet o jednu nebo více položek majetku. 
Písemná nabídka bude kromě finanční částky v Kč, kterou zájemce nabízí obsahovat také 
jeho kontaktní adresu, telefon a email, dále pořadové číslo poptávaného majetku ve 
zveřejněné nabídce označené. 

Prodej movitého majetku 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod GEAM 

č. p. 86 

592 51  Dolní Rožínka 
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Cena uvedená v seznamu zveřejněném na webových stránkách DIAMO, s. p., v sekci „prodej 
majetku“ je cenou minimální včetně zákonné sazby DPH. 
 
Po uplynutí 14denní lhůty (lhůty se počítají vždy v kalendářních dnech) pro zveřejnění 
prodávající doručené nabídky vyhodnotí. O kupujícím rozhoduje vždy nejvyšší nabídka, 
v případě jejich rovnosti potom los. 
 
S návrhem kupní smlouvy a fakturou bude osloven pouze účastník s nejvyšší nabídkou. Pokud 
nedojde k uzavření kupní smlouvy včetně připsání kupní ceny na účet prodávajícího od 
doručení návrhu smlouvy ve 14denní lhůtě, bude osloven účastník, který se umístil další 
v pořadí. 
 
Fyzické prohlídky nepotřebného movitého majetku se uskuteční v pátek 24. a pondělí 
27. 5. 2019 vždy od 9 do 13 hodin na středisku dopravy a mechanizace v Dolní Rožínce.  
 
Nedodržení výše popsaných podmínek znamená automatické vyřazení z nabídkového 
řízení. 


