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Upravna enota Maribor (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 77. členom v zvezi z 52. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18 in 79/18) in v skladu s prvim odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo osebnega avtomobila znamke RENAULT CLIO 1.2, 16V letnik 2008 po metodi 
neposredne pogodbe.

1. Podatki o prodajalcu

Prodajalec: Upravna enota Maribor
Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor
Matična številka: 5886422000
Davčna številka: 23328797
Zavezanec za DDV: Ne
Številka TRR: 01100-6390622709
Šifra dejavnosti: 84 110 Splošna dejavnost javne uprave

2. Predmet neposredne pogodbe

Predmet prodaje je:

Osebno vozilo – RENAULT CLIO, 1.2, 16V letnik 2008, št. šasije: VF1BB2U0540229912

Moč motorja (kW) 55
Št. prevoženih kilometrov 81.563
Barva vozila Bela
Motor B/D BENCIN
Dodatna oprema Klimatska naprava
Poškodbe vozila /
Število ključev vozila 2
Prometno dovoljenje DA
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3. Ponudba

Ponudbena cena za osebno vozilo RENAULT CLIO 1.2, 16V ne sme biti nižja od 1.400,00
EUR, pri čemer ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. V kolikor bo v 
roku prispelo več enakih ponudb, bodo organizirana dodatna pogajanja o ceni. 

Ponudba se odda z vsebino iz priloge te objave.

Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne 
pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe (primeroma: stroške prenosa lastništva 
vozila) plača kupec. Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne 
reklamacije po sklenitvi neposredne pogodbe ne bodo upoštevane.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom oziroma, da 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.  

4. Način in rok plačila kupnine

Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) 
dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun prodajalca. Plačilo celotne 
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 

Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v posest z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne 
kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh (3) delovnih dneh od plačila 
kupnine. Stroški odvoza premičnine z lokacije, kjer se nahaja, bremenijo kupca.

5. Pogoji in način oddaje ponudbe

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudnik mora najkasneje do 7. 8. 2020 do 10.00 ure na elektronski naslov 
ue.maribor@gov.si, z nazivom zadeve »Ponudba za nakup avtomobila« poslati izpolnjen 
obrazec, ki je v prilogi te objave. 

Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. Ponudniki bodo o rezultatih 
zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov.

6. Dodatna pojasnila in ogled

Vozilo se nahaja na naslovu Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor. 
Vozilo si je mogoče ogledati v času uradnih ur upravne enote po predhodnem dogovoru na 
telefonsko številko 02/220 84 49. 

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila na elektronski naslov 
matija.gomboc@gov.si ali na telefonsko številko 02/220 84 49.
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Pripravil:
Matija Gomboc Srečko Đurov
Svetovalec – pripravnik Načelnik

Priloga: 
- obrazec ponudbe 
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Priloga

PONUDBA ZA NAKUP osebnega avtomobila znamke RENAULT CLIO 1.2, 16V, letnik 2008 

Ponudnik:                 _______________________________________________

Naslov: _______________________________________________

EMŠO / Matična številka: _______________________________________________

Davčna številka: _______________________________________________

Kontaktna oseba: _______________________________________________

Elektronski naslov: _______________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) namero o sklenitvi neposredne pogodbe št. 478-2/2020-2
z dne 15. 7. 2020  in da v njej 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:

Osebno vozilo: RENAULT CLIO 1.2, 16V, letnik 2008, št. šasije: VFBB2U0540229912

                PONUDBENA CENA: ________________________ EUR

Kraj in datum: Ponudnik:

_____________________________ _____________________________

* Ponudbena cena ne sme biti nižja od 1.400,00  EUR.
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