
PONUDBA ZA ODKUP 3 VOZIL MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO 

*Registrirano ime ponudnika ali ime in priimek: 
 
*Naslov ali sedež:  
 
*ID št. za DDV ali davčna številka:  
 
*Transakcijski račun: SI56 
(za namene morebitnega vračila vplačane varščine) 

 
Ime in priimek ter naslov imetnika zgoraj navedenega transakcijskega računa za morebitno vračilo 
vplačane varščine  
(če so ti podatki drugačni od podatkov ponudnika)  

 
*Kontaktna oseba (ime in priimek):  
 
*Telefon/Mobilni telefon:  
 
*e-poštni naslov: 
 
Skladno z razpisno dokumentacijo ponujamo odkup rabljenih vozil: 
 

- osebno vozilo Renault Kangoo 1.6, identifikacijska številka: VF1KCASA837967589 
- *Ponujena odkupna cena v EUR: 

 
- osebno vozilo Ford Mondeo 2.0, identifikacijska številka: WFOEXXGBBEBJ76112 
- *Ponujena odkupna cena v EUR: 

 
- osebno vozilo znamke Lexus RX400h, identifikacijska številka: JTJHW31U302857712 
- *Ponujena odkupna cena v EUR: 

 
*Skupna odkupna vrednost v EUR: 
 
Vse vrednosti v ponudbi so v EUR brez DDV. DDV se ne obračuna. Izjavljam(o), da sem(smo) v celoti 
seznanjen(i) s stanjem vseh vozil. Strinjamo se, da bomo z morebitno sklenitvijo pogodbe pooblastili 
prodajalca, da izvede spremembe oziroma prenos lastništva pri registracijskem organu v skladu z 
Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17), in se obenem zavezali, da bomo sodelovali v 
postopku pri registracijskem organu, če bo to potrebno. V primeru nespoštovanja tega določila se 
strinjamo, da smo prodajalcu dolžni povrniti vse nastale stroške, ki bi mu pri tem nastali (velja za kupce, 
ki so pravne osebe). Na podlagi devetega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo povezani s člani komisije, ki so pooblaščeni za prodajo 
vozil, in z njimi povezanimi osebami. Člani komisije, ki so pooblaščeni za prodajo vozil, so razvidni iz 
sklepa o začetku postopka prodaje rabljenih vozil Ministrstva za infrastrukturo št. 023-16/2020/1 z dne 
5. 8. 2020. Za povezane osebe se štejejo: - fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem 
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom 
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v 
svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala 
ali ne, - fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja, - pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov 
in - druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan 
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri 
opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. Ponudba je veljavna do 29. 11. 2020. 
 
 
Kraj in datum:  *Podpis ponudnika  
 *Žig pravne osebe  
*obvezen vpis 
OBRAZEC SE ODDA IZPOLNJEN, PODPISAN V ELEKTRONSKI OBLIKI! 


