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PONUDBA ZA NAKUP AVTOMOBILA IN IZJAVA 
NA PODLAGI OBJAVE JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB, ŠT. 478-2/2018/161, z dne 20. 11. 2020 

 

Ponudnik:                  _____________________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________________ 

Matična številka: _____________________________________________________ 

Identifikacijska številka za DDV/davčna 
številka: 

_____________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _____________________________________________________ 

Elektronski naslov kontaktne osebe: _____________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________ 

Številka TRR-ja z navedbo banke: _____________________________________________________ 
 
IZJAVLJAM: 

- DA SOGLAŠAM, da Ministrstvo za pravosodje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih 
podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list EU, št. 119/1) zbira, obdeluje, uporablja, 
shranjuje in ažurira moje osebne podatke: 

- ime in priimek, 
- enotno matično številko občana (EMŠO), 
- davčna številka, 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
- telefonske številke, 
- naslov elektronske pošte in 
- TRR za morebitno vračilo kavcije 

- DA SOGLAŠAM, da se bodo zgoraj navedeni moji osebni podatki obdelovali in uporabljali za namen 
morebitnih postopkov prodaje premičnine v upravljanju Ministrstva za pravosodje. 

Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica oziroma umika soglasja. 
 
IZJAVLJAM, da sem skrbno pregledal(a) vsebino objave javnega zbiranja ponudb, št. 478-2/2018/161, z dne 
20. 11. 2020 in da v njem nisem našel(a) napake. Izjavljam, da sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba 
sklenila na način videno-kupljeno. V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi: 
 
Za predmet: 
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 
kilometrina: cca 422.000 km 
stanje vozila: vozno 
 
PONUDBENA CENA: ________________________ EUR (biti mora enaka ali višja od 2.000,00 EUR) 
 
z besedo: ______________________________________________ 
 
 
Kraj in datum: __________________________ Ponudnik: ________________________ 

 
                  podpis: 

 
 


