Številka: 675-2
Datum: 7.5.2014
V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur.l. RS št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) in 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013)
Osnovno zdravstvo Gorenjske objavlja:

dopolnitev namer o sklenitvi neposredne pogodbe
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, je dne 03.04.2014 in dne 11.04.2014
objavilo nameri o sklenitvi prodajne pogodbe za odprodajo rabljenih osebnih vozil:
•

SUZUKI SWIFT 1,3, tip MAG35S-1, datum prve registracije 07.04.2003. Vozilo je
poškodovano in je nevozno (poškodovana je kompletna leva stran vozila).

•

GOLF, 1,8, 66 KW, datum prve registracije januar 1996, prevoženih 118500 km, barva SOM.
Vozilo je vozno in ima veljavno registracijo do 17.01.2015.

Vozili nista bili prodani, zato Osnovno zdravstvo Gorenjske nadaljuje postopek odprodaje, in sicer bo
z zainteresiranimi osebami opravilo pogajanja o ceni, vozilo pa prodalo kupcu, ki bo ponudil najvišjo
ceno. Za pogajanja se štejejo tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in
postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine.
Vozilo se prodaja po načelu "videno-kupljeno".
Dodatne informacije in ogled vozila SUZUKI SWIFT je možen po predhodni najavi na tel. 051 393 516.
Dodatne informacije in ogled vozila GOLF je možen po predhodni najavi na tel. 041 510 699.
Prodajalec bo z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo. Izbrani ponudnik mora
skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu poziva k sklenitvi pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje,
da je od nakupa odstopil.
Kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati, najpozneje v osmih dneh od podpisa pogodbe z
nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila plača kupec. Kupec je dolžan
vozilo prevzeti najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Jože Veternik, direktor zavoda

