
 

 

Številka: 2/JZP-2022 
Datum, 20.04.2022 
 
         
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik, na podlagi 51. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/2018, ZSPDSLS-1 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/18) objavlja: 
 

 
JAVNO  ZBIRANJE PONUDB  

ZA PRODAJO OSEBNEGA VOZILA  

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik (v nadaljevanju ZD 
Kamnik). 
 
2. Predmet prodaje: 

Predmet prodaje je rabljeno osebno vozilo znamke Renault, tip: Clio/1.2/16V, datum prve 
registracije vozila 08.08.2012, serijska številka vozila VF1BR1S0H47779940. Vozilo ima cca 
85.000 prevoženih kilometrov. Vozila je poškodovano in odjavljeno iz prometa.  
 
3. Izhodiščna cena in varščina: 

Izhodiščna cena za vozilo iz druge točke znaša 1.800,00 EUR z vključenim DDV. 
 
Kupec nosi ob nakupu vse stroške povezane z izvedbo pravnega posla. Vse morebitne stroške, 
povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec. Kupec 
vozila ne sme uporabljati v oznakah ZD Kamnik in mora pred uporabo vozila poskrbeti za 
odstranitev le teh. Kupec mora vozilo prevzeti v dogovoru s prodajalcem oz. najkasneje v roku 
5 dni od plačila celote kupnine in opraviti prepis vozila najkasneje v 15 dneh od prevzema. 
 
4. Način prodaje in vrsta pravnega posla: 

Vozilo se prodaja po načelu »videno - kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati  
kasnejših reklamacij. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po 
zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.  
 
5. Pogoji za udeležbo v postopku 

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 300,00 EUR na transakcijski račun ZD Kamnik 
št. SI56 01100 6000057738, odprt pri Upravi za javna plačila Ljubljana, namen: varščina za 
osebno vozilo Renault Clio , in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku se bo 
varščina štela v kupnino, ponudnikom, ki na javni ponudbi ne bodo uspeli, se varščina vrne v 
roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Varščina se ne obrestuje. 
 
Plačana varščina se zadrži:  

- če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu 
obvestila o izbiri; 

- če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe; 
- če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe in 

prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 



 

6. Način in rok plačila kupnine: 

Izbrani ponudnik mora kupnino plačati na podlagi podpisane pogodbe in  izstavljenega računa 
prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni, na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v 
prodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. 
 

7. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb: 

Potencialni interesenti si vozilo lahko ogledajo po predhodnem dogovoru z g. Romanom 
Dacarjem, ki je dosegljiv na tel. št. 01 8318 668 ali 01 8318 692 od ponedeljka do petka med 
12. in 14. uro ali elektronskem naslovu: roman.dacar@zdkamnik.si. V primeru ogleda bo voden 
zapisnik o ogledu. 
 
 

8. Oblika ponudbe: 

Ponujena cena za vozilo Renault Clio, ki je predmet prodaje, mora biti izražena v EUR. Na 
sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno »PONUDBA ZA 
NAKUP  VOZILA RENAULT CLIO«, oznaka "NE ODPIRAJ - PONUDBA". Na hrbtni strani  
kuverte mora biti naveden polni naziv in naslov ponudnika. 
 
Ponudba mora vsebovati naslednje priloge: 

- Priloga 1 - podatki o ponudniku in ponudbena cena z izjavo 
- Priloga 2 - parafirana prodajna pogodba 
- Izjava, da ponudnik ni povezana oseba iz 11. točke teh navodil (ponudnik 

pripravi lastno izjavo) 

- Potrdilo o plačilu oz. nakazilu varščine 
 
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili in bodo prispele v 
zaprtih kuvertah pravočasno na naslov prodajalca. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena. 
Ponudba, ki bo prispela po preteku roka za oddajo ponudb, bo v zaprti kuverti vrnjena 
ponudniku. 
 

9. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika: 

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo za vozilo ponudil najvišjo ceno, 
vendar najmanj v višini izhodiščne cene. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo oz. oddalo 
popolnoma enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo ponudnikom posredovan poziv k 
oddaji nove ponudbe ali poziv za  pogajanja o ceni. 
 

10. Rok za oddajo in odpiranje ponudbe: 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 29.4.2022 do 9.00 

ure na naslov: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik. Istega dne 
bo tudi odpiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 

11. Drugi pogoji: 

- ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri, 
- pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije 

ter z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo: 
o 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, 

o fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali 
posvojenca oziroma posvojitelja,  

o pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in 
o 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 mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da 
ni povezana oseba iz prejšnje alineje te točke, 

- kupec mora prevzeti vozilo v roku petih dni po izvršenem plačilu kupnine. Prevzem se 
bo izvedel na lokaciji, kjer bo potekal ogled. O prevzemu vozila se bo izdelal zapisnik, 

- kupec mora opraviti prepis vozila najkasneje v 15 dneh od prevzema, 
- vsi stroški v zvezi s prodajo vozila bremenijo kupca, 
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana in 

vsebovati mora ponujeno ceno) iz tega razpisa, bodo izločene, 
- ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb, 
- prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z 

nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve 
pravnega posla s katerim koli ponudnikom je izključena. 

 

 

 
Direktor: 

Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Priloga 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU in PONUDBENA VREDNOST ter IZJAVA 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Ponudnik: ____________________________________________ 
(ime, priimek oz. naziv ponudnika) 
 
Naslov: ______________________________________________ 
(naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika) 
 
Matična številka ali EMŠO: ______________________________ 
 
Številka TRR za morebitno vračilo varščine:__________________________ 
 
Davčna številka: _____________ 
 
Kontaktna oseba: _________________________________ 

- telefonska številka: _________________________ 
- elektronski naslov:  _________________________ 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: __________________ 
 
 
IZJAVA:  

 
Kot ponudnik izjavljam: 

- da se strinjam in sprejemam vse pogoje te dokumentacije, kot tudi vzorca 

prodajne pogodbe; 

- da sem plačal varščino v višini  300,00 EUR, kar dokazujem s priloženim 

potrdilom izvajalca plačilnih storitev (priloga: dokazilo o plačilu varščine). 

- da nisem povezana oseba iz 11. točke teh navodil 

 

PONUDBENA VREDNOST V EUR: ______________________ , 
 
(z besedo ___________________________________) 
 
 
Kraj in datum: _______ 
 
 
 
Ponudnik podpis: _________________________ 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik, matična številka 
5056853000, davčna številka SI15049736,  ki ga zastopa direktor, Sašo Rebolj,  dr. med., spec. 
druž. med., (v nadaljevanju: prodajalec) 

 
in  
 
- Pravne osebe: Firma, naslov, matična št.,______ davčna št._______  Zavezanec za DDV:  DA/NE 
(obkroži) 
- Fizične osebe: ime in priimek, stalo bivališče, EMŠO, davčna številka (v nadaljevanju: kupec) 
 
sklepata naslednjo  
 PRODAJNO POGODBO 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je prodajalec lastnik osebnega vozila ki je predmet te pogodbe; 
- da prodajalec osebnega vozila, ki je predmet prodaje ne namerava več uporabljati v 

delovnem procesu, kupec pa ga želi od prodajalca kupiti; 
- da je bilo na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in lokalne skupnosti 

objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo osebnega vozila, ki je predmet te pogodbe; 
- da je kupec dne ________ vplačal varščino (kavcijo) v višini 300,00 EUR; 
- da je bil kupec na podlagi obvestila o izbiri,  dne ________, izbran kot najugodnejši 

ponudnik. 
 

2. člen 
Prodajalec poda in izroči kupcu, kupec pa kupi in prevzame rabljeno vozilo znamke Renault, 
tip: Clio/1.2/16V, datum prve registracije vozila 08.08.2012, serijska številka vozila 
VF1BR1S0H47779940. 
 
Prodaja vozila se izvrši po načelu »videno - kupljeno«, v stanju v kakršnem je na dan podpisa 
te pogodbe.  

3. člen 
Kupnina za vozilo  iz 2. člena te pogodbe znaša ________ EUR z DDV. Pri plačilu kupnine iz 
prvega ostavka tega člena se upošteva znesek varščine  ________ EUR, ki jo je kupec vplačal 
pri oddaji ponudbe. Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali v zvezi s prenosom 
lastninske pravice po tej pogodbi, plača kupec.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da kupec poravna ostanek kupnine v znesku ________ EUR, in 
sicer na transakcijski račun prodajalca št. SI56 01100 6000057738,  odprt pri Upravi za javna 
plačila Ljubljana, v roku 8 (osem) dni od sklenitve pogodbe.  
 
Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe. Če 
kupec ne plača celotne kupnine v navedem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe 
oziroma razdreti sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano 
varščino.  
 

4. člen 
Prodajalec izroči kupcu vozilo, ki je predmet pogodbe v last in posest najkasneje v roku petih 
dni po plačilu celotne kupnine. O prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik. 



5. člen 
Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni 
list RS, št. 69/2011-UPB2) je ničen vsak sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

6. člen 
Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v primeru, da 
do sporazuma ne pride, pa je za odločitev o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu 
prodajalca.  
 

7. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. 
Ta prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.  
 
 
 
Datum: ________    Datum: ________ 
 
 
Prodajalec:     Kupec:  
 
 


