
Datum: 17. 12. 2015 

 

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, skladno z 

34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. členom 

Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 

42/12, 24/13 in 10/14) objavlja 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI 

 

Predmet prodaje je sistem za brezprekinitveno napajanje APC Symmetra 16000. Sistem sestavljata 2 

močnostna modula SYPM s 4 kVA in 4 baterijski moduli SYBATT, od tega dva stara eno leto, dva pa 

starejša. Sistem je bil kupljen leta 2002, je redno vzdrževan in je še v uporabi. 

Orientacijska vrednost predmeta prodaje znaša 1.000,00 EUR. Predmet prodaje se prodaja po načelu 

"videno-kupljeno". Dodatne informacije v zvezi z predmetom prodaje so dostopne po tel. 08 2000 500 

(Uroš Rezar) ali po elektronski pošti na naslovu uros.rezar@jazmp.si. Ogled predmeta prodaje je mogoč 

na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, po 

predhodnem dogovoru. 

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) po elektronski pošti na naslov: 

uros.rezar@jazmp.si. 

V nameri o nakupu mora kupec obvezno navesti ceno, ki jo je pripravljen plačati, ter svoje kontaktne 

podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko ali elektronski naslov). Čas prejemanja namer o 

nakupu je 15 dni od dneva objave na spletni strani Javne agencije RS za zdravila in medicinske 

pripomočke. Namere o nakupu, ki bodo poslane po izteku roka, ne bodo obravnavane. 

Predmet prodaje bo prodan kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če je med prejetimi ponudbami več 

najugodnejših, bodo s ponudniki opravljena dodatna pogajanja. Prodajalec bo z izbranim kupcem 

sklenil neposredno prodajno pogodbo. Celotno kupnino za predmet prodaje 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 plača kupec. Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu predmet 

prodaje v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan 

predmet prodaje 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 predmet prodaje 

prodal. 

 

Direktorica JAZMP 

dr. Andreja Čufar 

 

Objava: na spletni strani JAZMP 

Datum objave: 17. 12. 2015 


