Datum:22.5.2015
Št.

Zdravstveni dom Velenje na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Ur.l. RS, št.:86/10,75/12 in 47/13) in 40.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
( Ur.l. RS, št. 34/11,42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

Predmet prodaje je osnovno sredstvo, s knjigovodsko vrednostjo 0,00 € :
Zap.št.
1.

Inventarna
številka
0002817

Vrsta osnovnega sredstva
Hematološki analizator CD Ruby

Ocenjena
vrednost
3.000,00 €

Osnovno sredstvo bo Zdravstveni dom Velenje prodal ponudniku, ki bo ponudil
enako ali višjo ceno od orientacijske.
Kupec posreduje pisno namero o nakupu(ponudbo):
 v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320
Velenje. Na ovojnici mora biti vidna oznaka:« Namera o nakupu osnovnega
sredstva-ne odpiraj«,
 na e.naslov: info@zd-velenje.si
V nameri o nakupu mora kupec obvezno navesti ceno, ki ne sme biti nižja od cene,
določene v nameri ter svoje kontaktne podatke.
Čas prejemanja namer o nakupu je 15 dni od dneva objave na spletni strani
Zdravstvenega doma Velenje. Obravnavane bodo namere oddane na pošto
najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo namer.
Osnovno sredstvo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zdravstveni dom bo s
ponudnikom, ki bo oddal najboljšo ponudbo, sklenil neposredno pogodbo o prodaji
osnovnega sredstva, po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na svoji spletni
strani.
Osnovno sredstvo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Zdravstveni dom
Velenje se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodal osnovno
sredstvo po ceni, ki jo je le-ta predlagal v nameri o nakupu.

Prodajalec bo z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo.
Celotno kupnino za osnovno sredstvo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku,
najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe, z nakazilom na podračun
Zdravstvenega doma Velenje. Vse stroške s prodajo in prevzemom osnovnega
sredstva plača kupec.
Zdravstveni dom Velenje bo po podpisu pogodbe izročil kupcu osnovno sredstvo v
neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je
dolžan osnovno sredstvo prevzeti najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.
Zdravstveni dom Velenje, si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva, ki je predmet
te namere, ne proda.
Namera se dne, 22.5.2015 objavi na spletno stran Zdravstvenega doma Velenje.
Datum izteka 15 dnevnega roka za objavo in oddajo namere o nakupu je do vključno
6.6.2015.
Pripravila:
Vlasta Zupančič

Direktor:
Jože Zupančič, dr.med., spec.spl.med.

