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NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
ZA PRODAJO SLUŽBENEGA OSEBNEGA AVTOMOBILA

1. Naziv in sedež upravljalca
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, 
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper (v nadaljevanju: upravljalec).

2. Predmet prodaje je službeno osebno vozilo Renault Megane Coupe 1.6 16V 
Dynamique s sledečimi tehničnimi podatki:
- letnik: 2003,
- registrska številka: KP FU-665,
- veljavnost tehničnega pregleda in registracije: 10.9.2022,
- število sedežev: 5,
- št. šasije: VF1BM0CH29193397,
- gorivo: bencin,
- št. prevoženih kilometrov: 204.324,
- barva: bela,
- stanje vozila: vozilo je v okvari (potrebna zamenjava zaganjača)
- drugo: ročna klima, centralno daljinsko zaklepanje, električni pomik stekel.

3. Postopek prodaje:
Postopek prodaje se vodi po metodi neposredne pogodbe. 

4. Ogled in dodatna pojasnila:
Ogled vozila je mogoč v poslovnem času upravljalca, po predhodni najavi na tel. št. 05/663-21-
24), ali na e-naslov: ursp.box@gov.si. Potencialni ponudniki lahko pridobijo dodatna 
pojasnila vsak delovni dan (od 9.00 do 10.00 ure) na tel. št. 05 6632 124. 

5. Ponudbena cena in sklenitev pogodbe:
Ponudba mora biti oddana na Obrazcu  Ponudba iz priloge te objave. Ponujena cena mora biti 
določena v natančnem znesku in ne v razponu (od-do).  Če bosta dva ali več ponudnikov 
ponudila enako ponudbeno ceno, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni. Pogodba bo 
sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. Če izbrani ponudnik ne bo 
podpisal pogodbe v roku 5 delovnih dni po pozivu, ali če ne bo plačal kupnine v pogodbeno 
dogovorjenem roku, lahko upravljalec pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika, ki je 
ponudil najvišjo ceno.

Vozilo bo prodano po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
pogodbe ne bodo upoštevane. 



6. Oddaja ponudbe:
Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudnik mora oddati ponudbo z 
označbo "PONUDBA – 478-3/2021" najkasneje do 27.12.2021 do 12. ure, na naslov: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, 
Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper, ali na elektronski naslov: ursp.box@gov.si. Ponudbe, 
prispele po tem roku, bodo izločene iz postopka.

Ponudba mora vsebovati:
- izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec Ponudba. V primeru, da se ponudba 

pošlje elektronsko, mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec Ponudba 
skeniran,

- kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica - v primeru, da je 
ponudnik fizična oseba).

Ponudniki bodo o izidu izbora najugodnejšega ponudnika obveščeni na njihov elektronski 
naslov najkasneje sedem dni po roku za predložitev ponudb.

7. Plačilo kupnine:
Kupec poravna celotno kupnino na podlagi sklenjene pogodbe, ki velja kot račun, in sicer v 8-ih 
dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun in s sklicem, dogovorjenim s pogodbo. Plačilo 
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. Vse stroške v zvezi s 
prodajo in zamenjavo lastništva vozila plača kupec.

Pogoj za primopredajo vozila je plačana kupnina. Kupec je dolžan vozilo prevzeti in zagotoviti 
odvoz najkasneje v roku treh dni od plačila kupnine.

8. Ustavitev postopka
Upravljalec lahko, do sklenitve pravnega posla, postopek prodaje ustavi brez odškodninske 
odgovornosti. 

9. Varstvo osebnih podatkov 
V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in predpisi, ki 
urejajo varstvo osebnih podatkov, upravljalec (po sklenitvi pravnega posla: prodajalec) in 
ponudnik (po sklenitvi pravnega posla: kupec) soglašata, da osebnih podatkov ne bosta 
uporabljala v nasprotju z določiti Uredbe o GDPR in predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Jadran Klinec
     direktor

Priloga:
- Obrazec Ponudba
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