Datum: 6.12.2018
Številka: 6/10-2018

Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega prevoznega sredstva
in razpisna dokumentacija
št. 6/10-2018
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA (v nadaljevanju: prodajalec) je na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) za prodajo sicer rabljenega
prevoznega sredstva, po metodi javnega zbiranja ponudb, objavljenega na spletnih straneh ZD Vrhnika
http://www.zd-vrhnika.si/novice.html in https://www.avto.net/ dne 6.12.2018.

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
ZD Vrhnika, Cesta 6 .maja 11, 1360 Vrhnika
2. Opis predmeta prodaje:
Znamka:
Komercialna oznaka:
Delovna prostornina motorja (cm3):
Moč motorja (Kw):
Vrsta goriva:
Vrsta vozila:
Datum prve registracije:
Število kilometrov:
Servisna knjiga:

LAND ROVER
FREELANDER/ 1.8 5V /
1796
86
Bencin
M1 G osebni avtomobil
06.05.2004

Izklicna cena v EUR z DDV
(v nadaljevanju: avto)

2. 000,00 EUR

107.628
Potrjena (redno servisiran na pooblaščenem servisu)

3. Vrsta pravnega posla:
Lastnik avta je Zdravstveni dom Vrhnika. Prodaja avta je po metodi javnega zbiranja ponudb. Pri
nakupu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudnik mora ponuditi odkup avta v celoti. Ponudba,
v kateri ne bo ponujen celoten odkup, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
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4. Predpisi, ki se upoštevajo pri izvedbi postopka prodaje
Postopek javnega zbiranja ponudb se bo izvedel upoštevajoč naslednje predpise:
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list
RS, št. 71/17)
Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS št. 97/07 – UPB1),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit,
45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12
– odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in
10/17)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18)
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 5 dni od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Izhodiščna cena in varščina:
Izhodiščna cena za avto znaša: 2.000,00 EUR. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o plačani
varščini v višini 10% od izhodiščne cene oziroma 200,00 EUR.
Varščino je potrebno poravnati na račun Zdravstveni dom VRHNIKA št. 01340 6030 925 055 ter sklic:
00 08012019.
Varščino je potrebno vplačati najkasneje do roka za oddajo ponudb, oziroma toliko prej, da je možno
popolne ponudbe (s priloženim potrdilom) pravočasno oddati. Varščina bo uspelemu ponudniku
vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Ogled avta:
Ogled avta je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudbe po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.
Kontaktna oseba za ogled avta:
 g. Branko Butolen, telefonska številka (031 209 336)
Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:
Saša Kregar, telefonska številka (01) 7555 110, e-naslov sasa.kregar@zd-vrhnika.si
8. Oblika ponudbe:
Ponudnik mora izdelati pisno ponudbo v slovenskem jeziku, cena mora biti izražena v evrih.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce – priloge, ki so sestavni del
dokumentacije. Ponudba mora biti podana na obrazcu iz priloge dokumentacije, ki je objavljena na
spletni strani ZD Vrhnika http://www.zd-vrhnika.si/novice.html. Vse priloge morajo biti podpisane in
žigosane s strani ponudnika oz. le podpisane, če je ponudnik fizična oseba.
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9. Obvezna vsebina ponudbe
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:
1. Potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10 % od izhodiščne cene oziroma 200, 00 EUR.
2. Izpolnjene, podpisane (pravne osebe – tudi žigosane!) obrazce iz prilog te dokumentacije:
Podatki o ponudniku (Priloga št. 1)
Vzorec pogodbe– (Priloga št. 2) mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran in podpisati
(pravna oseba – tudi žigosati!), s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Odkupna cena, po kateri je ponudnik pripravljen odkupiti premičnino (Priloga št. 3)
Prevzem in rok plačila ter seznam oseb, ki bodo za ponudnika izvedle prevzem oziroma
odstranitev avta (Priloga št. 4)
10. Popolnost ponudbe
Prodajalec bo UPOŠTEVAL LE ponudbe:
ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili,
v katerih bodo priloženi vsi zahtevani dokumenti in obrazci,
ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje,
ki bodo enake ali višje od izhodiščne prodajne cene
ki bodo pravočasne.
V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
11. Predložitev ponudbe
Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku, tako da je na odpiranju možno preveriti,
da je zaprt tako, kot je bil predan.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo ponudnik predložil prodajalcu do vključno 7.1.2019
najkasneje do 12.00 ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov prodajalca: ZD
VRHNIKA, CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA. Vse nepravočasno predložene ali nepravilno
označene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
12. Rok za oddajo ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih
najkasneje do 7.1.2019 do 12. ure na naslov: ZD Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasno prispele na naslov prodajalca, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno:
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
CESTA 6. MAJA 11
1360 VRHNIKA
NE ODPIRAJ – PONUDBA
PRODAJA RABLJENEGA PREVOZNEGA SREDSTVA – (AVTO) št. _______________
Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.
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13. Drugi pogoji:
Premičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
Možen je samo odkup celotne premičnine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od
izhodiščne cene.
Prodajalec lahko po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8
dneh od javnega odpiranja ponudb.
Najugodnejši ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s
prodajalcem prodajno pogodbo.
Če najugodnejši ponudnik po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane
osebe. Za povezano osebo se štejejo:
 fizična oseba, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v
stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije 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 v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in
 druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
povezan član komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri
opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
Najugodnejši ponudnik (kupec) mora avto prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 5 dni
od plačila celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški
hranjenja za vsako posamezno prevozno sredstvo v višini 2 evra na dan
Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača najugodnejši ponudnik
(kupec).
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo
ceno.
14. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 8.1.2019* ob 9.00 uri, na naslovu:*
* Rok po tretjem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18) začne teči od objave na spletni strani ZD Vrhnika
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji
izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ
(javno listino).
15. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, po kateri je ponudnik pripravljen odkupiti avto.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki za avto ponudi najvišjo odkupno ceno. Avto bo prodan ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo odkupno ceno.
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16. Odkupna cena
Ponudniki navedejo ceno, po kateri so pripravljeni odkupiti avto (odkupna cena), na obrazcu iz Priloge
št. 3. Cena mora biti izražena v evrih. Izhodiščna cena za avto je 2.000,00 EUR. Ponujena odkupna
cena za avto ne sme biti nižja od izhodiščne cene.
17. Plačilo
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na avtu. Kupec poravna kupnino na
podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 5 dni od izstavitve računa. Stroške v
zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve pogodbe plača ponudnik (kupec).
18. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik je dolžan v 8 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem
prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana. Če uspeli ponudnik ne sklene
prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe,
izgubi varščino.
19. Prevzem
Uspeli ponudnik mora avto prevzeti najkasneje v 5 dneh od plačila celotne kupnine. V primeru daljšega
roka od zahtevanega se zaračunajo stroški hranjenja za prevozno sredstvo v višini 2,00 EUR na dan..
Prevzem lahko izvedejo osebe, ki jih ponudnik navede v Prilogi št. 4, pri čemer morajo svojo istovetnost
izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.
20. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez
obresti.

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
direktor
Roman Strgar

Objava:
o http://www.zd-vrhnika.si/novice.html
o https://www.avto.net/
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PRILOGA št. 1
PODATKI O PONUDNIKU

1.

PONUDNIK (naziv pravne osebe, ime in priimek fizične osebe)

2.

NASLOV PONUDNIKA

3.

OSEBA, PRISTOJNA ZA PODPIS POGODBE

4.

KONTAKTNA OSEBA

5.

TELEFON/MOBILNI TELEFON

7.

ELEKTRONSKI NASLOV

8.

MATIČNA ŠTEVILKA oz. EMŠO.

9.

DAVČNA ŠTEVILKA oz. ID ZA DDV:

10.

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, HRANILNE KNJIŽICE,...

odprt pri

Kraj in datum: __________________

Ponudnik:

Žig
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PRILOGA št. 2
VZOREC POGODBE
(prodaja rabljenega prevoznega sredstva - avto po metodi javnega zbiranja ponudb)

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, ki ga zastopa: direktor Roman Strgar
Davčna številka: SI19577460, Matična številka: 5158834000
(v nadaljevanju: prodajalec)
in
_______________________________________________,
_______________________________________________, ki jo/ga zastopa _____________________,
Davčna številka: : ________________________, Matična številka: ________________________,
(v nadaljevanju: kupec)

sklepata
PRODAJNO POGODBO
ŠT. _____________________

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
da je prodajalec lastnik rabljenega prevoznega sredstva (avto), naveden v Prilogi št. 3 in je sestavni
del te pogodbe;
da je bilo na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15
in 11/18 – ZSPDSLS-1) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18)
na spletnih straneh ZD VRHNIKA http://www.zd-vrhnika.si/novice.html in https://www.avto.net/ dne
_______________ objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega prevoznega sredstva
(avto);
da je v objavi določeno, da mora ponudnik ponuditi odkup celega rabljenega prevoznega sredstva,
katerega izhodiščna cena znaša 2.000,00 EUR;
da je kupec dne ___________ plačal varščino v višini 10% od izhodiščne vrednosti v znesku 200,00
EUR;
da je bil kupec za prevozno sredstvo najugodnejši/edini ponudnik, kar je razvidno iz zapisnika
Komisije za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja ZD
Vrhnika številka 6/10-2018 z dne 8.1.2019.
2. člen
Predmet te pogodbe je prodaja rabljenega prevoznega sredstva (avto), navedenega v Prilogi št. 3, ki je
sestavni del te pogodbe.
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3. člen
Prodajalec proda premičnino kupcu za kupnino __________ EUR. Pri plačilu kupnine se upošteva
znesek varščine v višini 200,00 EUR, ki jo je kupec plačal pri oddaji ponudbe, tako da znaša neplačan
del kupnine _____________ EUR.
Kupec je dolžan neplačani del kupnine poravnati na podlagi izstavljenih računov prodajalca za vsako
enoto prevoznih sredstev posebej, na TRR prodajalca št. 013406030925055 ter sklic, naveden na
računu, in sicer v roku 5 dni od izstavitve računa. Račun po obojestranskem podpisu te pogodbe
izstavi ZD Vrhnika.
Plačilo celotne kupnine v roku, navedenem v tretjem odstavku tega člena, je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da kupnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, je pogodba razdrta po
samem zakonu, prodajalec pa ima pravico zadržati plačano varščino.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec.
4. člen
Prodajalec bo kupcu izročil premičnino takoj, ko je plačana celotna kupnina. Kupec se zavezuje, da
bodo prevzem oz. odstranitev premičnine zanj izvedle spodaj navedene osebe, ki so dolžne svojo
istovetnost izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo, in sicer:
_______________________ (ime in priimek)
_______________________ (ime in priimek)
_______________________ (ime in priimek)

Kupec je dolžan avto iz prvega odstavka tega člena, prevzeti v roku 5 dni , sicer se šteje, da je v zamudi
s prevzemom in se mu zaračunajo stroški hranjenja za prevozno sredstvo v višini 2,00 EUR na dan.
Če kupec avta ne prevzame v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, mu prodajalec podaljša
rok za prevzem, vendar za največ 5 dni. Če kupec avta ne prevzame v podaljšanem roku, se šteje, da je
pogodba razdrta.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino ter kupcu do razdrtja pogodbe zaračunati stroške
hranjenja premičnin v višini, določeni v prejšnjem odstavku tega člena. Prodajalec stroške hranjenja
poračuna s plačano kupnino. V primeru, da stroški hranjenja ne presegajo zneska plačane kupnine,
prodajalec razliko vrne na račun kupca. V nasprotnem primeru kupcu izstavi račun za plačilo premalo
plačanih stroškov hranjenja, ki ga kupec poravna v roku in na način določen v 3. členu te pogodbe.
5. člen
Kupec si je avto ogledal in mu je znano njeno stanje ter iz tega naslova nima nobenih zahtevkov do
prodajalca. Kupec za ugotovljene napake po prevzemu premičnine ne more uveljavljati jamčevalnih
zahtevkov.
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7. člen
Skrbnik pogodbe za prodajalca je tajništvo ZD Vrhnika.
8. člen
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če sporazum ne bo dosežen, je
za rešitev pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
9. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
10. člen
Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) nična pogodba, pri kateri kdo v imenu
ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.
Pogodbeni stranki s podpisom na tej pogodbi potrjujeta, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni podan
nobeden od zgoraj navedenih razlogov za ničnost pogodbe.
11. člen
Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec dva (2) izvoda, prodajalec pa
tri (3) izvode.

Vrhnika , dne ________________

_____________,dne ____________

PRODAJALEC:
ZD VRHNIKA
Direktor
Roman Strgar

Kupec:
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PRILOGA št. 3
Predmet prodaje in ponudbena cena:

Znamka:
Komercialna oznaka:
Delovna prostornina motorja (cm3):
Moč motorja (Kw):
Vrsta goriva:
Vrsta vozila:
Datum prve registracije:
Število kilometrov:
Servisna knjiga:
Stanje vozila
Izhodiščna cena v EUR z DDV

LAND ROVER
FREELANDER/ 1.8 5V /
1796
86
Bencin
M1 G osebni avtomobil
06.05.2004

Ponujena cena

___________________ EUR

107.628
Potrjena (redno servisiran na pooblaščenem servisu)
Vozen
2.000,00 EUR
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PRILOGA št. 4

PREVZEM in ROK PLAČILA

V zvezi s prodajo rabljenega prevoznega sredstva - avto na podlagi javnega zbiranja ponudb,
objavljenega na spletni strani ZD Vrhnika http://www.zd-vrhnika.si/novice.html in https://www.avto.net/
dne _____________, izjavljamo:
da bomo v primeru, da bom/o izbrani kot najugodnejši ponudnik s prodajalcem sklenili prodajno
pogodbo in premičnino prevzeli in v roku ________ (največ 5 dni) dni od plačila celotne kupnine.
da bodo prevzem oziroma odstranitev premičnine v primeru, da bom/o izbrani kot najugodnejši
ponudnik, izvedle naslednje osebe:
 ___________________________________________________ (ime in priimek)
 ___________________________________________________ (ime in priimek)
 ___________________________________________________ (ime in priimek)
da bom/o v primeru, da bom/o izbrani kot najugodnejši ponudnik s prodajalcem sklenil/i prodajno
pogodbo za premičnino in plačal/i celotno kupnino najkasneje v roku 5 (pet) dni od izstavitve
računa.

Kraj in datum: __________________

Ponudnik:

Žig
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