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1. Předmět a vymezení plnění zakázky 

Zakázka spočívá v nabídce ojetého vozidla s níže uvedenými parametry (dále 
„vozidla“). 
  
Značka a typ: Škoda FABIA Kombi Classic 1.4 
Druh vozidla: osobní automobil 
Rok výroby: 2003 
Typ motoru: BBZ 
Výkon kW při ot. min -1: 74/6 000 
Zdvihový objem válců (cm3): 1 390 
Počet míst: 5 
Počet náprav (poháněných): 2 (1) 
Řazení převodovky: manuální 
Osvědčení o TP platné do: 06/2021 
Počet ujetých km: 213.600 
Výbava: barva šedá základní metal.  
Stav:                                        odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů  
 
 
 
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://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730 

 
3. Zpracování a podání nabídky 

Pouze prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. 
Minimální výše kupní ceny požadovaná vyhlašovatelem činí 22 670 Kč bez DPH. 
Základní cenovou nabídku (krycí list) musí uchazeč vložit do elektronického nástroje 
Tender arena nejpozději do 11. 02. 2021 do 09:00 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  
18. 02. 2021 od 14:30 hodin do 15:00 hodin (s případným prodloužením na základě 
cenové licitace uchazečů), a popřípadě ji zvýšit s minimálním krokem 1 000 Kč.  

• Cenu nevkládat do chatu 
• Nabídky obsahují nabídkovou cenu nižší než je stanovená minimální nabídková cena 

nebudou posuzovány.  
 

Prodej vozidla Škoda FABIA Kombi Classic 1.4  
(RZ 1L7 6313) 

Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84 
471 27 Stráž pod Ralskem 
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4. Způsob hodnocení nabídek 

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

 
5. Způsob oznámení výsledků cenového srovnání 

E-mailem přes chat elektronického nástroje Tender arena všem uchazečům, kteří podali 
nabídku. 

 
6. Práva zadavatele 

 neuzavřít kupní smlouvu s žádným uchazečem  
 neposkytnout náhradu nákladů na zpracování nabídky 
 zrušit výběrové řízení  

 
7. Termín dodání 

Lhůta k předání a převzetí předmětu smlouvy je pět pracovních dnů od realizovaného 
převodu v registru vozidel. 

 
8. Prohlídka vozidla 

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

9. Kontaktní osoba zadavatele 
 Štěpánka Volková, 702 252 306, e-mail: volkova@diamo.cz 

 
10. Příloha zadávacích podmínek 

 Krycí list  
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