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Številka: 4939-559/2020-7
Datum:13. 01. 2021

VABILO
K DAJANJU PISNIH PONUDB

Na podlagi 70. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 
– ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19,145/20 – odl. 
US in 203/20-ZIUPOPDVE) v povezavi z 201. členom ZDavP-2 in 25. členom Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. 
US, 92/14 - odl. US, 32/16 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US  in 175/20 – ZIUOPDVE) odreja 
Finančna uprava Republike Slovenije, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, prodajo premičnin z 
zbiranjem pisnih ponudb.

Odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2021 ob 10.00 v sobi št. F202, v prostorih Finančnega urada 
Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Pri izbiri bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisu.

Zaporedna 
številka Predmet prodaje

Ocenjena 
vrednost 
v EUR

Stopnja 
DDV,DMV

1 Vrsta prevoznega sredstva: osebni avtomobil
Znamka: Honda Civic 1.7 dizel
Neto moč: 74 kW
Datum prve registracije: 3. 2. 2004 (Slovenija) 
Število prevoženih km: 201.117
Številka šasije: SHHEU97803U103419
Opis stanja: manjše poškodbe karoserije.
Veljavnost TP: potekel 10. 1. 2021

900,00 0 %

2 Vrsta prevoznega sredstva: osebni avtomobil
Znamka: Alfa Romeo 156 1.6 T. Spark
Neto moč: 88 kW
Leto izdelave: 2005 
Število prevoženih km: 222.880
Številka šasije: ZAR93200000287763
Opis stanja: poškodovana odbijača, voznikova 
vrata, zadnja blatnika, zadnja desna luč, raztrgan 
voznikov sedež, manjka radio in predal na armaturi.
Veljavnost TP: potekel 25. 5. 2018 

300,00 0 %

3 Vrsta prevoznega sredstva: osebni avtomobil
Znamka: Ford Focus 2.0 TDCI
Neto moč: 100 kW
Datum prve registracije: 28. 6. 2005 (Italija)
Število prevoženih km: 256.169
Številka šasije: WF0WXXGCDW5B77660
Opis stanja: poškodovana odbijača, prednja desna 
vrata, zadnji desni blatnik, prerjavena oba pragova, 
zlomljen nosilec motorja.
Veljavnost TP: 12. 5. 2021

400,00 0%



2/3

Zaporedna 
številka Predmet prodaje

Ocenjena 
vrednost 
v EUR

Stopnja 
DDV,DMV

4 Vrsta prevoznega sredstva: osebni avtomobil
Znamka: Citroen C3/ 1.4 dizel
Neto moč: 50 kW
Leto izdelave: 2004
Število prevoženih km: 221.668
Številka šasije: VF7FC8HXB27084463
Opis stanja: poškodovana odbijača, prerjavena oba 
pragova, oboja prednja vrata, umazani prednji 
sedeži, obledeli žarometi.
Veljavnost TP: potekel 21. 10. 2020

300,00 0%

Premičnine se prodajajo po posameznih postavkah, po načelu VIDENO - KUPLJENO, je brez 
garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.

Ogled odvzetih premičnin je mogoč dne 21. 1. 2021 od 9.00 do 11.00 na naslovu Veliko 
Mlačevo 59 E, v Grosupljem (razgradnja vozil).

Dodatne informacije lahko interesenti dobijo v poslovnem času finančnega urada; v ponedeljek, 
torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od  7.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00, na tel. 
št.: 031 331 022, 041 768 024 in 031 331 045.

Pisne ponudbe se pošlje v zaprti kuverti, priporočeno po pošti na naslov Finančni urad 
Ljubljana, Davčna ulica 1, p.p. 107, 1001 Ljubljana, ali odda osebno na vložišču pri Finančnem 
uradu Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana do vključno 26. 1. 2021, s pripisom 
»NE ODPIRAJ – PONUDBA  ZA ODKUP zadeva št.: 4939-559/2020«.

Ob oddaji ponudbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument za 
zavarovanje plačila varščine v višini 10 % ocenjene vrednosti, vendar pa znesek ne more biti
nižji od 40 EUR.

Varščina se vplača na depozitni račun FURS številka št.: SI56  0110 0600 0011 954. Pri 
nakazilu mora biti naveden sklic na številko odobritve (referenca): SI21 vaša davčna številka-
50900055920, namen: »Plačilo varščine-zaporedna številka vozila«.

Pisna ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma firmo kupca, naslov stalnega prebivališča 
oziroma sedeža, davčno številko, telefonsko številko, naslov e-pošte za hitrejše obveščanje o 
morebitni izbiri in ponujeno ceno, ki mora dosegati vsaj polovico ocenjene vrednosti premičnine. 
Iz ponudbe mora biti nedvoumno razvidno, za katere premičnine je ponujeni znesek kupnine. 
Ponudba mora biti podpisana s strani  ponudnika oziroma odgovorne osebe ponudnika.

Davčni organ bo upošteval samo ponudbe, katerih ponujene cene bodo dosegale vsaj polovico 
ocenjene vrednosti premičnin in bodo vsebovale potrdilo o plačilu varščine ali potrdilo o 
predložitvi instrumenta za zavarovanje plačila varščine ter bodo oddane priporočeno po pošti ali 
osebno v vložišče pri Finančnem uradu Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, do vključno 
26. 01. 2021. Po izteku roka za oddajo ponudb ponudbe ni več mogoče umakniti in postane 
zavezujoča.

Premičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku. Davčni organ bo o izidu zbiranja ponudb 
ponudnike obvestil v petih dneh od dneva izbire. 

Ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena oziroma predloženi instrument 
zavarovanja sproščen najpozneje v petih dneh po prejemu obvestila o izidu zbiranja ponudb.

Ponudnik, ki bo s ponudbo uspel, mora vplačati kupnino in prevzeti premičnino pod pogoji, ki 
bodo določeni v prodajni pogodbi, sklenjeni na podlagi izbire najboljšega ponudnika. Vplačana 
varščina se všteje v kupnino.
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Izbrani ponudnik bo skupaj z obvestilom o izidu prejel pogodbo, ki jo mora podpisano vrniti v 
osmih dneh po prejemu ter plačati kupnino in prevzeti kupljeno premičnino v roku, določenem v 
pogodbi. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe do poteka roka za podpis pogodbe 
ali ne plača kupnine v roku, določenem za plačilo kupnine, se mu varščina ne vrne, predloženi 
instrument zavarovanja pa se unovči.

Od dosežene prodajne cene se ne plača davek na dodano vrednost – DDV oziroma davek na 
motorna vozila – DMV.

Oskar Čas,
 vodja oddelka

Objavljeno: 
- na spletni strani GOV.SI 
- spletno mesto Bolha https://www.bolha.com/trgovina/financna-uprava-rs

https://www.bolha.com/trgovina/financna-uprava-rs

	Vabilo k dajanju pisnih ponudb_28.01.2021.docx

		2021-01-13T09:26:42+0100




