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Online dražba 
 pre spoločnosť OFZ, a.s. 

 
 

Realizátor 

Názov: BM GROUP SK, s.r.o. 

IČO: 47 039 604 

So sídlom: Pezinok, Slovensko 

Kontaktná osoba: Biňas Mário 

Tel.: +421 911 852 069 

e-mail: tender@bmgroup.sk 

Zoznam dodávateľov – bezplatná registrácia http://bmgroup.sk/prihlasenie-dodavatela/ 

 

Vyhlasovateľ 

Názov: OFZ, a.s. 

IČO: 36 389 030  

So sídlom: Oravský Podzámok, Slovensko 

 

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 
 

Položka Špecifikácia 

Škoda Superb 
Combi, DSG, 4x4 

 

 
Základné informácie: 
 
Prvé prihlásenie vozidla do evidencie: 31.10.2013 
VIN: TMBLF93T1E9025014 
Počet majiteľov: 1 (nefajčiar) 
Majiteľ vozidlo: OFZ, a.s., Slovensko 
 
Vozidlo bolo využívané ako manažérske vozidlo (1 vodič). 
Kupované na Slovensku, ako nové vozidlo! 
 
Vyvolávacia cena: 10.000,00 EUR (vrátane DPH). 
Minimálna predajná cena: 11.000 EUR (vrátane DPH). 
 
Viac informácií o vozidle nájdete priložéné online aukčnej sieni a v e-pozvánke. 

 

 

Rezervujeme si právo nastavenia online dražby zmeniť alebo dražbu zrušiť, kde o zmene budú 
informovaní všetci účastníci e-mailom. Zároveň si vyhradzujeme právo neprijať ponuku 
účastníka po uplynutí termínu na predloženie ponuky. 
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Detaily online dražby 

 
Prosíme, postupujte podľa inštrukcií, ktoré Vám boli doručené mailom formou v e-Pozvánky do online 
dražby a registrujte sa do platformy PROEBIZ (link v e-Pozvánke). Všetky dokumenty prosíme pridávajte 
priamo do Vášho PROEBIZ profilu ako prílohu. 
 

Registrácia do online dražby a nástroja PREOBIZ nie je podmienená žiadnými poplatkami! 
 

Prihlasovanie záujemcov do online dražby 
 

Online dražba prebehne prostredníctvom nástroje PROEBIZ, kde budete mať možnosť licitovať cenu 

v reálnom čase. Pre účasť na dražbe prosíme postupujte nasledovne: 

 

 Oboznámiť sa s podmienkami a predmetom dražby; 

 Registrácia a prihlásenie do PROEBIZ (súhlasíte s podmienkami online dražby); 

 Zadať cenovú ponuku do systému PROEBIZ; 

 

Ponúknutá cena je konečná cena vrátane dopravy (zadávajte prosím s DPH). 
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Podmienky online dražby  

 

 Prihodenie v dražbe je záväzné. Keď prihodíte, súhlasíte s podmienkami predaja, súhlasíte s 

popisom položky online dražby ako aj s technickým stavom položky dražby. 

 

 Dražba končí v čase, ktorý určil vyhlasovateľ pri zadávaní podkladov pre dražbu. Ak je ale na 

dražbe prihodené v čase 2 minúty pred jej koncom, automaticky sa čas ukončenia posunie o 2 

minúty. Dražba je teda ukončená až vtedy, keď v poslednej minúte nikto ďalší neprihodí. 

 

 Víťaz online dražby je povinný za položku dražby zaplatiť a položku dražby prevziať, a to na 

bankový účet a v termíne definovaným vyhlasovateľom v kúpnej zmluve. 

 

 Licitovať/prihadzovať v on-line dražbe je možné iba spôsobom priameho prihodenia, tz. že cenu 

zvyšujete okamžitým prihodnením v prebiehajúcej online dražbe.Cenu môžete navýšiť o 

minimálnu čiastku prihodenia (t.j. 50 EUR) alebo zadaním inej sumy nad minimálnu čiastku. 

 

Účastníci sú svojimi ponukami v online dražbe viazaní, žiadne prihodenie nie je možné znižovať ani 

odvolať. 

 

 Vyhlasovateľ ma právo online dražbu ukončiť a pozmeniť. Vyhlasovateľ ma právo neakceptovať 

ponuky z online dražby, ak tieto ponuky nedosiahli očakávanú hodnotu vyhlasovateľom. 

Vyhlasovateľ je povinný tieto zmeny ohlásiť všetkým účastníkom online dražby. 

 

 Vozidlo je k dispozícií pre potreby osobnej obhliadky a to v sídle spoločnosti OFZ, a.s. (Široká 

381, Oravský Podzámok, Slovensko). Pre dohodnutie termínu obhliadky nás prosím kontaktujte 

na tel. čísle +421 915 595 502 (Ladislav Vass, OFZ). 

 

 Vozdilo je bude po dražbe okamžite k dispozícii. 

 

 

Všetky informácie a dáta, ktoré ste obdražali sú určené výhradne pre potreby realizácie online dražby 

a nemôžu byť poskytnuté tretím stranám. Považujte všetky informácie za citlivé (neverejné) a za dôverné 

informácie.
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Harmonogram online dražby 

 

1. Fáza – Vstupné kolo (10.01.2019  08:00 – 21.01.2019 15:00) 
 

Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania bude účastníkovi zaslaný desaťmiestny prístupový 

kľúč a sprístupnený e-aukčný portál.  

 
 

Potrebné vykonať: 

1. Registrácia; 
2. Obhliadka vozidla (ak požadujete) – adresa: OFZ, a.s., Široká 381, Oravský Podzámok, Slovensko; 
3. Zadať vstupnú cenovú ponuku (ak chcete zadať vyššiu sumu ako je vyvolávacia cena). 

 
 

2. Fáza – LIVE: Online dražba (21.01.2019 15:00)  

 

Účastníci, ktorým bol udelený vstup do 15 minútového aukčného kola, majú možnosť porovnať svoju 

vstupnú cenovú ponuku s ponukami ostatných účastníkov online dražby a následne upravovať svoju 

ponuku podľa aktuálne najvyššej ceny (dražiť). 

 

Výsledok online dražby bude prezentovaný vyhlasovateľovi (OFZ, a.s.) a ten bude kontaktovať priamo 

víťaza online dražby do 2.pracovných dní.  

 
Rezervujeme si právo nastavenia online dražby zmeniť alebo dražbu zrušiť, kde o zmene budú 

informavaní všetci účastníci e-mailom. Zároveň si vyhradzujeme právo neprijať ponuku 

účastníka po uplynutí termínu na predloženie ponuky. 
 

Účasť na online dražbe je dobrovoľná, účastníci sú si vedomí pravidiel a podmienok dražby a 

ich účasťou na online dražbe im nevzniká nárok na kompenzáciu nákladov spojených s účasťou 

online dražby. 
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