Bled, 05.02.2019
Številka: 450-2/2019
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter na podlagi Zapisnika
popisne komisije o ugotovitvi dejanskega stanja (popisu) zaradi prodaje dotrajanega premičnega
stvarnega premoženja objavlja naslednjo
NAMERO O PRODAJI OPREME
1. Naziv in sedež organizatorja namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo:
OBČINA BLED
Cesta svobode 13, 4260 Bled
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je oprema, razvidna iz seznama:
Tržna
Inventarna
vrednost z
Zap.št.
številka
Opis predmeta prodaje
DDV
1
200895
SNEŽNI TOPOVI LENKO 3 KOM
6.000,00
2
200891
SNEŽNIK TOP LENKO 940
2.000,00
3. Pogoji prodaje
- Tržna vrednost je enaka izklicni ceni
- Kupec kupi opremo po pregledu v obstoječem stanju
- Prevzem opreme: po plačilu celotne vrednosti opreme
- Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, V spodnjem levem kotu mora
biti oznaka: »NE ODPIRAJ – PONUDBA« – Namera o prodaji opreme. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naziv in polni naslov ponudnika
4. Ogled opreme in prodaja
- ogled in nakup opreme bo na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta
2, 4260 Bled na dan prodaje, to je dne 21.02.2019 od 8. do 10. ure
- kontaktna oseba: Jaka Bassanese, telefon 04 578 05 34.
Datum
začetka
uporabe
31.10.1998
31.10.1998

5. Merilo za prodajo je po načelu kdor da več.
6. Rok za sklenitev pogodbe z najboljšimi ponudniki je do 28.02.2019. V primeru, da izbran
ponudnik v danem roku ne sklene pogodbe, se pogodba lahko sklene z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
7. Pačilo kupnine za računalniško opremo je 8 (osem) dni po podpisu pogodbe o prodaji
opreme. Kupec poravna kupnino na račun: Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled. Plačilo
kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po podpisu pogodbe, se šteje pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti se bo kupcu izročila oprema v posest.
Vabimo vas k ogledu in nakupu.
S spoštovanjem,
PREDSEDNIK KOMISIJE
LUKAN BOJANA

