Številka: 450-4/2019/2
Datum: 10. 9. 2019
Komisija za preprečevanje korupcije v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1) in prvim odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem
premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18) objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
Predmet prodaje so osnovna sredstva, katerih knjigovodska vrednost je 0,00 EUR, in sicer:
Zap.
št:

Inv.
številka:

1.

1315090841 MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)

Naziv

Leto
nabave

Opis

Izklicna
cena z
DDV
(EUR):

2009

Intel Core 2 Duo 2.26GHz, RAM 8GB, disk 500
GB, vsebuje Office, srebrne barve, vidni znaki
uporabe

60 EUR

Osnovna sredstva se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
Ogled osnovnih sredstev je možen po predhodni najavi na tel. 01 400 5710 ali na elektronski naslov
anti.korupcija@kpk-rs.si .
Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o
nakupu »točno navedenega osnovnega sredstva« – ne odpiraj«.
V nameri o nakupu mora kupec obvezno navesti ceno, ki jo je za osnovno sredstvo pripravljen plačati, ter svoje
kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko ali elektronski naslov).
Čas prejemanja namer o nakupu je 20 dni od dneva objave na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
Obravnavane bodo namere o nakupu, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dne roka za
oddajo namer.
Osnovno sredstvo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem
besedilu: prodajalec) se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodala osnovno sredstvo po
ceni, ki jo je le-ta predlagal v nameri o nakupu.
Prodajalec bo z izbranim kupcem za osnovno sredstvo sklenil neposredno prodajno pogodbo.
Celotno kupnino za osnovno sredstvo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih dneh od
podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo osnovnega sredstva plača kupec.
Prodajalec bo po podpisu pogodbe, z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine, izročil kupcu osnovno
sredstvo v neposredno last. Kupec je dolžan osnovno sredstvo prevzeti najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.
Prodajalec bo vse, ki bodo v roku oddali namero o nakupu, obvestil o ceni, za katero je osnovno sredstvo prodal.
Boris ŠTEFANEC
PREDSEDNIK
Objava: na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije
Datum objave: 10. 9. 2019
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo namer o nakupu: 30. 9. 2019
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