OBČINSKA UPRAVA
www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 023-4/2018-4
Datum: 27.09.2018

Občina Sežana na podlagi določil 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja
NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo vozila
Lastnik Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana objavlja namero o sklenitvi
neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo vozila:
-

Peugeot Partner RX 1.4, 55kW, datum prve registracije 28.10.2003, VIN:
VF3GJKFWB950591532, vrsta goriva: bencin, prevoženi kilometri na dan
24.09.2018: 116.500 km, dodatna oprema: klima, radio, ABS, 4 krat AIR BAG,
servo volan

Izhodiščna prodajna cena je 500,00 EUR. DDV se ne obračuna v skladu s 3.točko 44.člena
ZDDV-1. Ponudnik plača vse ostale stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
Ponujena cena za nakup vozila ne sme biti nižja od izhodiščne cene, ki znaša 500,00 EUR.
V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena
pogajanja o ceni z namenom višanja cene/kupnine. Pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno/kupnino. Cena in drugi elementi ponudbe, ponujeni
na pogajanjih, so zavezujoči.
Za prodajo vozila bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po
poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sežana. Kupnina mora biti
plačana v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe, rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe.
Prijavo na to namero (ponudbo za nakup) je potrebno oddati na priloženem obrazcu (priloga
št. 1 te objave), ki mora biti pravilno izpolnjen in lastnoročno podpisan (poskeniran, če je po
elektronski pošti). Prijavi mora biti priložena kopija ali sken osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če je ponudnik fizična oseba.
Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani Občine Sežana. Prijavo na
namero ponudniki oddajo:
- pisno (v fizični obliki): v sprejemni pisarni Občine Sežana (soba št. 1, pritličje stare
stavbe) ali pošljejo na naslov: Občina Sežana, Partizanska Cesta 4, 6210 Sežana,
- po elektronski pošti na e-naslov obcina@sezana.si.
Upoštevane bodo elektronske prijave, ki bodo prispele do izteka zadnjega dne objave, pisne
(v fizični obliki) prijave, ki bodo zadnji dan objave oddane do konca poslovnega časa v
sprejemni pisarni Občine Sežana in pisne (v fizični obliki) prijave oddane po pošti, ki bodo
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prispele na naslov upravljavca do 10.00 ure naslednjega delovnega dne po zadnjem dnevu
objave.
Prodajna pogodba se bo sklenila na način videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti, ustavi postopek oziroma odstopi od pogajanj.
Za dodatna pojasnila je kontaktna oseba: Mirjana Bomeštar,
elektronski naslov: soou@sezana.si telefonska številka 05/ 731 01 41
Ogled vozila po dogovoru, ob delavnikih od 8.00 do 14.00 na naslovu Partizanska cesta 82 v
Sežani.
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PRILOGA 1
PONUDBA ZA NAKUP
na podlagi namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo vozila
št. 023-4/2018 z dne 27.09.2018
Ponudnik (ime in priimek, naziv pravne osebe)
Naslov
EMŠO/ Matična številka
Davčna številka/ identifikacijska številka za DDV
Kontaktna oseba
Elektronski naslov kontaktne osebe
Telefon

Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) namero o sklenitvi neposredne pogodbe št. 0234/2018 z dne 27.09.2018 (v nadaljevanju: namera), za prodajo premičnine:
- Vozilo Peugeot Partner 1.4, 55kW, datum prve registracije 28.10.2003, vrsta
goriva: bencin, prevoženih 116.500 km, dodatna oprema: klima, radio, ABS, 4 krat
AIR BAG, servo volan
in sem seznanjen z njeno vsebino. Izjavljam, da sprejemam pogoje iz namere in mi je stanje
premičnine v naravi poznano. V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi:
CENA ZA NAKUP premičnine:
- Vozilo Peugeot Partner RX 1.4, 55kW, datum prve registracije 28.10.2003, vrsta
goriva: bencin, prevoženih 116.500 km, dodatna oprema: klima, radio, ABS, 4 krat
AIR BAG, servo volan
- brez pripadajočega davka (DDV se ne obračuna v skladu s 3.točko 44.člena ZDDV-1)
in ostalih stroškov znaša:
______________________________________ EUR*
Ponudba velja do _______________________________.
Kraj in datum: ___________________________________
Ponudnik:________________________________________
Podpis:__________________________________________
*ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, kot je navedena v povabilu k oddaji ponudbe
(500,00 EUR).
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