POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED PAZIN
Služba za naplatu i ovrhu
Pazin, M. B. Rašana 2/4

Vrsta pokretnine
Redni Područni
broj
ured Marka Model /
Plovilo
Tip vozila
1

1.

2

PAZIN

3

FIAT DOBLO
CARGO 1.9 JTD
MAXI

4

Godina
proizvodnje
Ostalo
5

6

2007

Procijenjena
vrijednost u
kunama

Javna prodaja (prva,
druga, neposredna
pogodba)

Dodatne
informacije o
javnoj prodaji
na tel.

7

8

9

26.002,26

neposredna pogodba

052/379-631

Mjesto i vrijeme razgledavanja predmeta
javne prodaje
Datum i vrijeme
razgledavanja
predmeta javne
prodaje
10

04. srpnja 2019.
godine od 09,30 do
09,45 sati

Mjesto i vrijeme javne prodaje

Mjesto razgledavanja
Datum i vrijeme javne
predmeta javne
prodaje
prodaje
11

Pula, Medulin,
Ližnjanska cesta 10

Mjesto javne prodaje

12

13

Pisane ponude se

Ponuda mora sadržavati:

dostavljaju osobno ili

ime i prezime / naziv i

poštom preporučeno na

točnu adresu ponuđača uz

adresu ovog Područnog

naznaku OIB, telefonskog

ureda: 52000 Pazin,

broja ponuditelja i

M.B.Rašana 2/4 od 04.

ponuđenu cijenu te oznaku

srpnja 2019. do 09. srpnja predmeta UP/ I-415-02/162019. godine.

01/2623

UVJETI PRODAJE:
NEPOSREDNA POGODBA
Pisane ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu ovog Pdručnog ureda: 52000 Pazin, Ulica M.B. Rašana 2/4 od 04. srpnja 2019. do 09. srpnja 2019. godine s naznakom "NEPOSREDNA POGODBA NE OTVARATI". Ponuda mora sadržavati: ime i prezime/naziv i točnu adresu ponuđača uz naznaku OIB-a, telefonskog broja ponuđača i ponuđenu cijenu te oznaku predmeta Klasa: UP/I-415-02/2016-01/2623.
Pokretnine se prodaju po sistemu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije neće uvažavati.
S najpovoljnijim ponuđačem obavit će se prodaju
neposrednom pogodbom. Svi ponuđači biti će pisano obaviješteni o ishodu postupka javne prodaje a najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti iznos iz ponude u roku od tri dana od primanja obavijesti.
Ovaj Područni ured zadržava pravo izbora najpovoljnijeg ponuđača odnosno ne prihvaćanja niti jedne ponude bez ikakvih obveza prema ponuđačima.

U Pazinu, 14.06.2019.

