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VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

Številka: 478-2/2018/142
Datum: 15. 7. 2019

Zadeva: Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnine – osebnega vozila 
Audi A6  2.0 TDI

Ministrstvo za pravosodje, na podlagi 49. oz. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti-1 (Ur. l. RS, št. 11/18) v povezavi z določili 16. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18),

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 3, 1000 
Ljubljana

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

2. Predmet prodaje

vrsta vozila: osebno vozilo
znamka vozila in tip vozila: Audi A6 2.0 TDI
delovna prostornina motorja: 1968 cm³
moč motorja: 103 kW
številka šasije: WAUZZZ4F25N086421
reg. oznaka: LJ 97-6FD
leto izdelave: 2005
datum prve registracije: 3. 2. 2005
veljavnost registracije: 3. 2. 2020
kilometrina: cca 329.000 km
stanje vozila: vozno

Vozilo je redno servisirano, nepoškodovano, karambolirano (enkrat udeleženo v manjšem trku, 
pri čemer so bili na sprednjem delu vozila - blatnik in maska, na pooblaščenem servisu, 
poškodovani deli zamenjani z novimi originalnimi deli) in se sicer uporablja za službene namene 
upravljavca. Ima znake normalne obrabljenosti vozila z okvaro displaya-nedelovanje (radio). 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 20303-7201001-67310019, 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.

Ponudnik mora najkasneje do ponedeljka 23. 9. 2019 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 478-2/2018/142 - NE ODPIRAJ« poslati izpolnjen, 
lastnoročno podpisan (poskeniran, če je po elektronski poti) obrazec ponudbe za nakup 
avtomobila, ki je priloga 1 te objave. 

Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti 
kuverti vrnjena ponudniku.

4.3. Vsebina zavezujoče ponudbe

Ponudba mora vsebovati:
- v celoti izpolnjen ter lastnoročno 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 najvišja.

5. Kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno 
ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, 
bodo z njimi izvedena dodatna pogajanja o ceni.

6. Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila, v 
nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.
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7. Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. 
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.

8. Način prodaje in vrsta pravnega posla

Vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših 
reklamacij. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku 
postopka javnega zbiranja ponudb. 

9. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled vozila je možen po predhodni najavi.
Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi: Igor 
Jevn ika r ,  te le fon :  01  369  54  14 ,  v  času  od  8 :00  do  15 :30  u re  a l i  na  e-naslov: 
igor.jevnikar@gov.si

10. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno. Postopek odpiranja ponudb vodi izbrana komisija za vodenje 
postopkov javnih dražb in javnega zbiranja ponudb pri ravnanju s stvarnim premoženjem države 
v upravljanju Ministrstva za pravosodje. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2019 ob 9:00 uri 
v sejni sobi Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Prepozno 
prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.

11. Drugi pogoji

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti, odstopi od sklenitve pogodbe. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi 
takega odstopa oziroma nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom, je izključena.

Pripravil:
Igor Jevnikar
višji svetovalec

Andreja Katič
 ministrica

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