Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

1001 Ljubljana, p.p. 3000 / Jamova cesta 39 / Tel. n.c. 477 39 00, Fax: 423 54 00

Ob smiselni uporabi 78. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in lokalnih skupnosti (Uradni list RS št., 31/2018) Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000
Ljubljana, kot prodajalec, objavlja

OBVESTILO
O NAMERI SKLENITVE NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNINE, VILIČAR

1. Predmet prodaje:
Zap.
št.

Predmet
prodaje

1

Tovorno
vozilo

Znamka

Litostroj V2-IH P28.1

Št. šasije

541401/B011

Leto
nabave

1996

Ocenjena
vrednost:

250,00

1. Pisne ponudbe pošljite v zaprti kuverti, naslovljeno na Katja Ernestl, U4, najkasneje
do 27. 5 .2022. Kuverta naj bo označena »Ne odpiraj – ponudba za Viličarja«.
Ponudba naj vsebuje:
- ime in priimek ponudnika, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, št.
mobilnega telefona
- podatke iz obvestila IJS o nameri prodaje: zap. št. predmeta prodaje, znamko vozila
in leto njegove nabave,
- ponujeno ceno.
2. Edino merilo je najvišja ponujena cena.
3. Zainteresiranemu kupcu bo vozilo prodano z metodo neposredne pogodbe. Če prispe
več ponudb, bo vozilo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru dveh
ali več enakih ponudb bodo ti ponudniki pozvani k pogajanju za najvišjo ceno.
4. Vozilo se prodaja po načelu videno – kupljeno.
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5. Izbrani najugodnejši ponudnik mora v roku 30 dni po izteku roka za zbiranje ponudb
skleniti kupoprodajno pogodbo z IJS. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni
od sklenitve pogodbe ali izdaje računa ali od odobritve pravnega posla s strani
pristojnega organa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. :Vse stroške nosi
kupec.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo podrobnejše informacije o vozilu pri g. Borisu Bašnecu, tel.
01 477 3337.
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