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OBJAVA ODPORDAJE ODPISANEGA VOZILA
Skladno s sklepom direktorja ZD Izola št.:68-SD/2017 obveščamo zainteresirano javnost o
odprodaji odpisanega vozila RS Izola. Za ogled vozila poklicati za informacije na 05 6400 980.
Vozilo

Zadnja
reg.

Odjavljeno
iz prometa

Stanje

Opombe

Ford Transit
Letnik 2008

KP ZE 484

Julij, 2016

-

Št. inventarja
ZD Izola: 0001969

> 400.000 km
okvara motorja
težava glave, se pregreva
demontirana uporabna sanitetna oprema

ID številka
WF0XXXTTFX8K55023

POGOJI PRODAJE:
Kupec se z oddano ponudbo zavezuje odkupiti in jih prevzeti v lastništvo.
Prodaja zgoraj navedenega se izvede z Javno dražbo dne 12. julija (sreda) ob 11:00 v garaži
Reševalne službe slovenske Istre ZD Izola. Pod sledečimi pogoji:
- Izklicna cena za vozilo je 990€.
- Ogled vozila je možen vse delovne dneve do dražbe ob predhodni najavi ter na dan dražbe
od 10:00 do najkasneje 5 minut pred pričetkom dražbe
- K dražbi lahko kot dražitelj pristopi lahko vsak zainteresirani kupec ne glede na to ali
nastopa kot pravna ali fizična oseba.
- Dražitelj se izkaže z osebnim dokumentom in v kolikor zastopa podjetje in ni pooblaščena
oseba po funkciji / delovnem mestu izkaže pooblastilo. Ob pristopu k dražbi podpiše izjavo
o seznanitvi s sklepom o odpisu in to objavo.
- Dražbo vodi odgovorna / pooblačena oseba ZD Izola ob prisotnosti vsaj še enega
zaposlenega v ZD Izola, ki ga imenuje isti. Dražitelje se seznani odgovornimi in se jim
poda vpogled v tem dokumentu navedena pooblastila in sklepe.
- Dražba se prične s ponudbami na izklicno ceno, cene je možno višati za poljubni znesek, ki
pa mora biti zaokrožen na 10€.
- Dražitelji ponujajo višje zneske na vpoklic voditelja dražbe, ki je dolžan vsaj tri krat
preveriti ali obstaja višja ponudba od nazadnje ponujene.
- Voditelj dražbe dražbo zaključi, ko ni več ponudb in se s tem smatra, da je zadnja
ponujena najvišja dosežena cena.
S prisotnostjo na dražbi in izkazom identitete in morebitnega pooblastila ter sodelovanjem na
dražbi se smatra, da se interesent za odkup / kupec strinja z navedenimi pogoji. Obenem se
posebej poudarja, da je izbrani kupec v času med objavo tega obvestila in rokom za oddajo
ponudb, vozilo videl in se seznanil s stanjem. Kasnejših reklamacij ne bo možno upoštevati.
Izbrani kupec na podlagi sklepa o izboru dobi račun, ki ga poravna v dogovorjenem roku.
Stroške prepisa vozil uredi kupec. Kupec se zaveže odpeljati vozila v roku 05 dni od nakupa.

Po pooblastilu v sklepu št.:68-SD/2017
Igor Crnić, vodja RSSI
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