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E vyhláška
2. E-aukce věcí movitých konaných dne 2.4.2020 od 10:00 hod.
PROKONZULTA, a.s. je v rámci e-aukce prodávajícím movitých věcí, nebo organizátorem prodeje movitých věcí a
je oprávněna jednat ve věci prodeje movitých věcí jménem vlastníka movitých věcí (tedy zejména oprávněná potvrdit
nabídku kupujícího a inkasovat kupní cenu).
Informace k předmětům aukce podá:
Lukáš Rychnovský, mobil: 777 948 131, e-mail: rychnovsky@prokonzulta.cz
nebo asistentka: Kateřina Nová, mobil: 720 077 471, e-mail: nova@prokonzulta.cz.
Číslo účtu na uhrazení kauce ve výši 10.000, - Kč: 8338422063/2700, VS = RČ nebo IČ účastníka aukce.
Uhrazená kauce opravňuje k účasti ve všech aukcích věcí movitých uvedených v této E vyhlášce.
Číslo účtu na uhrazení celé kupní ceny: 8338422063/2700.
Kupní cenu uhradí vítěz / kupující po výzvě organizátora.

Místo konání aukce:
Začátek e-aukce:

https://www.prokonzulta.cz
2.4.2020 v 10:00:00

Označení, specifikace předmětu aukce:
Značka vozidla

Typ

VIN

Cena nejnižšího podání v aukci
bez DPH

PEUGEOT

PARTNER
TRANSIT
CHEROKEE
VITO
BIPPER
PARTNER
CHEROKEE
PARTNER

VF3GBKFWC96221187
WF0AXXBDFA6T26662
1J4PN2G54AW141515
WDF63960313673083
VF3AAKFT0B8172247
VF37BNFRC68518063
1J8GNC8579W557931
VF3GBKFWC96275549

16 529 Kč
20 661 Kč
45 455 Kč
49 587 Kč
23 140 Kč
18 182 Kč
53 719 Kč
18 182 Kč

FORD
JEEP

MERCEDES
PEUGEOT
PEUGEOT
JEEP

PEUGEOT

Podrobný popis je uveden v evidenčním listu, který je na www.prokonzulta.cz
Vozidla jsou ve stavu odpovídajícímu době provozu, stáří a počtu ujetých kilometrů.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, vlastník je plátce DPH.
(dále jen „předmět e-aukce“)
Organizátor upozorňuje, že údaje o předmětu e-aukce, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu e-aukce
váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Nebezpečí škody na předmětu e-aukce přechází z
organizátora na nového vlastníka dnem předání předmětu e-aukce. Je-li nový vlastník, vítěz e-aukce, v prodlení s
převzetím předmětu e-aukce, nese nebezpečí nový vlastník, vítěz e-aukce.
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Nový vlastník (vítěz e-aukce) přebírá předmět e-aukce, jak stojí a leží a může se tudíž domáhat pouze odpovědnosti za
vady, o jejichž neexistenci byl výslovně ujištěn.
Doba prohlídky předmětu e-aukce:
Věc movitá, která je předmětem e – aukce bude zájemcům zpřístupněna k prohlídce v uvedeném termínu, a to v místě
stání vozidla, které je uvedené v evidenčním listě nebo na www.prokonzulta.cz. Zájemci, svůj zájem o účast na
prohlídce, sdělte organizátorovi na výše uvedených kontaktech.
Složení aukční jistoty (kauce):
Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu ve výši 10.000, - Kč, a to:
1. bankovním převodem na účet organizátora č. 8338422063/2700, s variabilním symbolem „rodné číslo“
účastníka, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka, jako právnické osoby či fyzické osoby – podnikatele.
2. hotovostním vkladem na účet organizátora č. 8338422063/2700, s variabilním symbolem shodně uvedeným,
jak je uvedeno výše.
Lhůta pro úhradu aukční jistoty končí dnem 1.4.2020, včetně. V tomto termínu musí být uvedená aukční jistota připsána
na účet organizátora e-aukce. Složení aukční jistoty platební kartou nebo šekem je nepřípustné.
Vrácení aukční jistoty:
Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi a kteří složili aukční jistotu na účet organizátora, se vrací aukční jistota
bankovním převodem na číslo bankovního účtu, z kterého byla úhrada provedena, nebo v případě hotovostního vkladu
účastníka na bankovní účet jím uvedený při registraci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode
dne ukončení e-aukce.
Účastník e-aukce:
Zájemce o účast v e-aukci musí splňovat podmínky uvedené ve „Všeobecných podmínkách pro užívání portálu
www.prokonzulta.cz a účast na elektronických aukcích“ (dále jen „VOP“).
Výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria:
Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Organizátor e-aukce si vyhrazuje právo bez zbytečného odkladu po skončení e-aukce, rozhodnout, zda účastníkovi eaukce, který předložil nejvyšší cenovou nabídku (dále jen „kupující“) předmět prodeje prodá. Organizátor je oprávněn
kdykoliv od e-aukce upustit, a to bez udání důvodů. V takovém případě je organizátor povinen vyrozumět o upuštění
od e-aukce všechny účastníky a postupovat způsobem uvedeným pro vrácení aukční jistoty.
Vyrozumění o výsledku e-aukce:
Vítěz e-aukce bude vyrozuměn organizátorem e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda akceptuje jeho
nabídku bez zbytečného odkladu. Vítěz e-aukce/ kupující je povinen zaplatit kupní cenu (zahrnující nabídnutou cenu
v e-aukci potvrzenou organizátorem a administrativní poplatek) + DPH nejpozději do 7.4.2020 včetně. Organizátor eaukce na tuto částku vystaví řádný daňový doklad, jakmile bude vítězem e-aukce tato úhrada provedena. Za doručení
faktury se považuje i její doručení e-mailem.
Do tří pracovních dnů mu bude vystavena faktura, za doručení faktury se považuje i její doručení e-mailem. Dále ve
stejném termínu jako je doplacení kupní ceny zašle kupující na adresu organizátora aukce platný doklad o pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. (zelenou kartu) na jméno kupujícího
a dále úředně ověřenou plnou moc vystavenou kupujícím pro osobu určenou organizátorem aukce za účelem přepisu
vozidla.
Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v e-aukci a administrativní poplatek:
Cenu dosaženou v e-aukci včetně DPH je vítěz povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 7.4.2020 včetně. Úhradu ceny
dosažené v e-aukci vítěz provede bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet organizátora č.
8338422063/2700. Při úhradě uvede vítěz variabilní symbol „rodné číslo“ vítěze, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vítěze,
jako právnické osoby.
Nad rámec kupní ceny je vítěz aukce povinen uhradit na účet organizátora i administrativní poplatek spojený s prodejem
ve výši 2.000, - Kč + DPH (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každou jednu věc movitou. Tuto částku je vítěz
povinen uhradit ve stejné lhůtě jako cenu kupní.
Neuhradí-li vítěz cenu dosaženou v e-aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi e-aukce smluvní
pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro
úhradu ceny dosažené v e-aukci. Organizátor e-aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení
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aukční jistoty za organizátorem e-aukce oproti pohledávce organizátora e-aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty
za nedoplacení vítězné ceny dosažené v e-aukci ve stanoveném termínu. Neuhrazením ceny dosažené v e-aukci vítěz
taktéž ztrácí právo na převzetí předmětu prodeje a uzavření Předávacího protokolu, na jejímž základě by bylo na vítěze
převedeno vlastnické právo k předmětu e-aukce.
Zajištění evidenční kontroly a přepisu vozidla:
Evidenční kontrolu vozidla a přepis v registru vozidel zajišťuje organizátor, nebo jím pověřená osoba.
Náklady spojené s evidenční kontrolou vozidla a přepisem vozidla v plné výši hradí kupující, nejvýše však 2.000, - Kč
+ DPH (slovy: dva tisíce korun českých).
V případě, že je vozidlo bez registračních značek, nepojízdné či nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tj.
bez platné technické prohlídky, je kupující povinen zajistit Evidenční kontrolu svépomocí na své náklady a protokol o
této kontrole, jakožto i další dokumenty, které mu byly k zajištění evidenční kontroly poskytnuty, předat organizátorovi
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od převzetí předmětu prodeje. Pokud kupující nedodá
v dohodnutém termínu protokol o evidenční kontrole a další dokumenty, které mu byly k zajištění evidenční kontroly
poskytnuty, je povinen uhradit organizátorovi e-aukce smluvní pokutu. Smluvní pokuta činí 3.000 Kč za každý den
prodlení a je splatná dnem následujícím po dni, v němž došlo k marnému uplynutí poskytnuté lhůty. Toto ujednání se
vztahuje i na speciální motorová vozidla – pracovní stroje na registračních značkách, u kterých je potřeba k obsluze/
řízení speciální řidičské/ profesní oprávnění.
Předání a převzetí předmětu e-aukce:
Kupující se zavazuje předmět aukce převzít do tří pracovních dnů (3) dnů od výzvy organizátora a podepsat předávací
protokol. Kupujícímu bude předána veškerá dostupná dokumentace k vozidlu, klíče a jiná přístupová zařízení. Okamžik
podpisu předávacího protokolu se považuje za uzavření kupní smlouvy na věc movitou mezi organizátorem a kupujícím.
Organizátor upozorňuje kupujícího na skutečnost, že vlastníkem předmětu aukce v době přepisu vozidla na kupujícího
je organizátor a skutečnosti zapsané v Registru vozidel neodpovídají v daném okamžiku skutečnosti, kdy v Registru
vozidel je jako vlastník uveden původní vlastník.
V případě, že kupující vozidlo nepřevezme a nepodepíše předávací protokol v uvedeném termínu, je organizátor
oprávněn po straně kupující požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou věc předmětu prodeje
a každý den prodlení.
Závěrečná ustanovení:
Organizátor i kupující se zavazují ke vzájemné spolupráci, tak aby lhůta od doplacení kupní ceny k předání vozidla byla
nejkratší možná. V případě prodlení v uvedených postupech a dohodnutých lhůtách ze strany kupujícího je organizátor
oprávněn účtovat náklady 3 000,- Kč za každou jednotlivou věc předmětu prodeje a každý den prodlení. Na tyto náklady
bude kupující upozorněn e-mailem.
Veškerá práva a povinnosti organizátora a účastníků aukcí se řídí Všeobecnými podmínkami pro užívání portálu
www.prokonzulta.cz a účast na elektronických aukcích, které jsou zveřejněné na webových stránkách organizátora,
pokud tato vyhláška či jiná smluvní ujednání účastníků nestanoví jinak.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv e-aukci zrušit bez udání důvodů.
Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v e-aukci.

V Brně dne 12.3.2020
Digitally signed by

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Hradil
Date: 2020.03.16
Hradil
________________________
14:49:05 +01'00'
PROKONZULTA, a.s.
Jednající: Ing. Jaroslav Hradil
Vedoucí odštěpného závodu
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