Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Telefon n. c.: 04 2083 000
Faks: 04 2083 600
www.elektro-gorenjska.si

Licitacijska komisija
Datum: 22.5.2017
Na podlagi 26. člena statuta družbe in b) točke 2. člena Pravil rabljenih sredstev z dne 10.10.2016
licitacijska komisija razpisuje

LICITACIJSKO PRODAJO SREDSTEV
Licitacijska prodaja bo v p o n e d e l j e k, dne 5. 6. 2017 na lokaciji Mirka
Vadnova 3a (v avli nove stavbe), Kranj, z zbiranjem ponudb v zaprtih kuvertah po
sistemu "VIDENO- KUPLJENO" od 12.00 do 15.30 ure.
POSTOPEK PRODAJE
Ogled sredstev je možen na dan prodaje dne 5. 6. 2017 od 12.00 do 15.30 ure na
lokaciji Mirka Vadnova 3a, Kranj (pri KN Kranj).
Pismene ponudbe z nazivom sredstva, licitacijsko številko, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene, polnim naslovom in lastnoročnim podpisom, sprejema licitacijska komisija na
navedeni lokaciji Mirka Vadnova 3a, Kranj, v zaprtih kuvertah z oznako "Ponudba za nakup
sredstev". Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh obveznih podatkov ali če bo ponudbena cena nižja
od izklicne, bo izločena. Kuverte in obrazci ponudbe se lahko dobijo pri komisiji v času ogleda in
zbiranja ponudb.
Uspešnim kupcem bodo izdani računi za plačilo kupnine, ki so jih dolžni poravnati v 8 dneh in
sredstvo prevzeti v roku 15 dni od licitacije. Prevzem je možen le ob predložitvi potrdila o plačilu
računa.
V primeru, da najvišji ponudnik odstopi od ponudbe ali v roku ne plača kupnine, ima družba pravico
od ponudnika terjati 10 % ponujene vrednosti in sprejeti ponudbo naslednjega najvišjega
ponudnika.
Uspešni kupci bodo obveščeni po pošti.
Predsednica licitacijske komisije:
mag. Mojca Kremsar Janžekovič

DOSTAVLJENO:
- vsi zaposleni EG, d.d. (EBA)
- vsi zaposleni GE, d.o.o. (EBA)
- Intranet Središče (Novice)
- Internet EG (Sporočila za javnost)
- vse oglasne deske
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SEZNAM SREDSTEV ZA PRODAJO
Kranj, dne 22.5.2017

Licitacijska
številka

Znamka
vozila

1.

RENAULT

2.

RENAULT

3.

RENAULT

4.

RENAULT

5.

RENAULT

6.

RENAULT

Oznaka vozila
Kangoo
/ 1.4
Clio
/ 1.2
Clio
/ 1.2 / 16V
Clio
/ 1.2
Megane
/ 1.6
Kangoo
/ 1.6/ 16V 4X4

Registrska Inventarna
številka
številka

Datum
nabave

Letnik
vozila

Prevoženi
km

Vrsta vozila

KR P6-536

0607791

30.04.1999

2001

190.342

osebno vozilo

KR P6-537

0607790

05.01.2001

2001

99.050

osebno vozilo

KR C2-428

0707079

22.11.2001

2001

207.220

osebno vozilo

KR N6-302

0706115

08.01.2001

2001

160.791

osebno vozilo

KR E3-947

0708157

10.10.2002

2002

116.485

osebno vozilo

KR J9-722

0708992

19.06.2003

2003

249.336 delovno vozilo

Na licitacijsko ceno sredstva se obračuna DDV v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.
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Izklicna cena

550,00 €
300,00 €
200,00 €
250,00 €
650,00 €
750,00 €

PONUDBA ZA NAKUP SREDSTEV
(*) - Obvezen podatek
(*) Ponudnik:
(ime in priimek/firma)

(*) Stanujoč/sedež:
(*) Kontaktna številka:
(tel.št./ GSM)

E-mail naslov:

dajem naslednjo ponudbo
(ponudnik ponudbo lahko odda za eno, dve, več ali vsa navedena sredstva)

(*) Licitacijska
številka

(*) Naziv sredstva – Znamka in oznaka vozila

(*) Ponujena cena
(v EUR - brez DDV )

S podpisom te ponudbe se zavezujem, da bom kupnino plačal v roku zapadlosti računa in sredstvo
prevzel (po plačilu kupnine) v 15 dneh po licitaciji.
V primeru, da od ponudbe odstopim ali ne plačam kupnine, soglašam, da ima družba Elektro
Gorenjska, d.d. pravico od mene terjati 10 % ponujene vrednosti podane ponudbe.

Ime in priimek (čitljivo): _____________________________
V Kranju, dne ________________

Podpis in žig (za pravne osebe):

