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VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

Številka: 478-2/2018/161
Datum: 20. 11. 2020

Zadeva: Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnine – osebnega vozila 
Audi A6  3.0 TDI

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18)

O B J A V L J A  J A V N O  Z B I R A N J E  P O N U D B

1. Osnovni podatki

Organizator: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
1000 Ljubljana

Upravljavec premičnega premoženja: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
1000 Ljubljana

2. Predmet prodaje

vrsta vozila: osebno vozilo
znamka vozila in tip vozila: Audi A6 3.0 TDI
delovna prostornina motorja: 2967 cm³
moč motorja: 171 kW
številka šasije: WAUZZZ4F27N018557
reg. oznaka: LJ 59-5ET
datum prve registracije: 21. 11. 2006
veljavnost registracije: 21. 11. 2020
število prevoženih kilometrov: cca 422.000 km
stanje vozila: vozno

Vozilo je redno servisirano, nepoškodovano, nekarambolirano, potrebna pa bo zamenjava 
brizgalnih šob. Vozilo se prodaja skupaj z zimskimi pnevmatikami (poleg letnih, ki so že na 
vozilu). Za vozilo ne obstaja predkupna pravica.

3. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena vozila znaša 2.000,00 EUR. Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri 
prodaji, plača kupec.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku

4.1. Plačilo varščine

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR na transakcijski 
račun prodajalca: SI56 0110 06300109972, sklic 18 20303-7201001-67310820, odprt pri Banki 
Slovenije, in sicer do izteka roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino, ponudnikom, ki na javni ponudbi ne 
uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne 
obrestuje.

Prodajalec ima pravico zadržati varščino v primeru, da:
- izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri,
- izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
- izbrani ponudnik brez utemeljenega razloga noče prevzeti stvari, katere izročitev mu je 

bila na dogovorjen ali običajen način pravočasno ponujena,
- izbrani ponudnik ne plača celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe in 

prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Kot ponudnik ne more sodelovati 
cenilec, člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Prodajalec mora najkasneje do srede, dne 16. 12. 2020 do 24.00 ure na elektronski naslov: 
gp.mp@gov.si ali priporočeno po pošti na naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, z 
nazivom zadeve »ponudba v zadevi 478-2/2018/161 – NE ODPIRAJ« prejeti izpolnjen, bodisi 
lastnoročno bodisi elektronsko podpisan (poskenirano, če bo nadalje posredovano po 
elektronski poti) obrazec ponudbe za nakup avtomobila in izjave, ki je priloga 1 te objave.

Vrnjena bo tista ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po poteku roka za prejem 
ponudbe.

Ponudba mora veljati najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

4.3. Vsebina zavezujoče ponudbe

Ponudba mora vsebovati:
- v celoti izpolnjen ter bodisi lastnoročno bodisi elektronsko podpisan oziroma ožigosan 

obrazec ponudbe za nakup avtomobila ter izjave (priloga št. 1),
- potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Vsak ponudnik lahko odda več ponudb. V takem primeru se kot relevantna šteje zadnja 
ponudba, ki jo je prodajalec pravočasno prejel.

5. Kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki bo enaka ali 
višja od izhodiščne cene. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad 
izhodiščno ceno, bodo z njimi izvedena dodatna pogajanja o ceni po metodi, da bodo slednji 
ponovno pozvani k oddaji nove ponudbe.

6. Odpiranje ponudb

Zaradi preventivnih ukrepov Vlade Republike Slovenije v zvezi s COVID-19 (Zakon o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20), odpiranje ponudb 
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NE bo javno. Potekalo bo na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, v 
sejni sobi v pritličju, in sicer dne 18. 12. 2020 s pričetkom ob 9:00 uri. 
Postopek odpiranja ponudb vodi komisija za vodenje postopkov javnih dražb in javnega zbiranja 
ponudb pri ravnanju s stvarnim premoženjem države v upravljanju Ministrstva za pravosodje, ki 
bo o tem pripravila zapisnik.

O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni po elektronski poti v 8 dneh po odpiranju ponudb s 
prepisom zapisnika. Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne 
bodo upoštevane.

7. Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri 
najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.

8. Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe po 
prejemu računa, ki ga bo izstavil prodajalec, razen če ni drugačen rok določen v Zakonu o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20). Kupnina se plača na transakcijski račun 
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina izbranega ponudnika se všteva 
v ceno. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

9. Način prodaje in vrsta pravnega posla

Vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših 
reklamacij. 

10. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled vozila je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila oz. zahtevo za ogled vozila
kontaktni osebi: Igor Jevnikar, telefon: 01 369 54 14, v času od 8:00 do 15:00 ure, ali na e-
naslov: igor.jevnikar@gov.si.

11. Drugi pogoji

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti, postopek prodaje ustavi. V tem primeru se ponudnikom vrne morebitna vplačana 
varščina.

Pripravil:
Igor Jevnikar
višji svetovalec

mag. Lilijana Kozlovič
      ministrica

Priloge:
- Priloga 1 – obrazec ponudbe za nakup avtomobila in izjava,
- Priloga 2 – osnutek prodajne pogodbe,
- Priloga 3 – fotografije vozila.
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