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Številka: 478-2/2020/1
Datum: 24. 11. 2020
ZADEVA: Namera za prodajo premičnega premoženja po metodi sklenitve neposredne
pogodbe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti - ZSPDSLS – 1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem
premoženju
države
in
samoupravnih
lokalnih
skupnosti
(Uradni list RS, št. 31/18),
Osnovna šola Domžale, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale dne 24. 11. 2020 objavlja naslednjo:

Namero za prodajo premičnega premoženja po metodi
sklenitve neposredne pogodbe
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje
Osnovna šola Domžale, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je premično premoženje po seznamu z izhodiščnimi cenami. Premično
premoženje je naprodaj po cenah z vključenim 22% DDV. Kupec je dolžan premično
premoženje, ki bo predmet nakupa, prevzeti na lastne stroške. Nakup je možen po sistemu
videno – kupljeno.
Opis premičnega premoženja:
Osebno vozilo Renault Kangoo/1.2/16V, delovna prostornina motorja 1149 cm3, moč motorja
55 kW, bencin, letnik 2007, barva: srebrna, število prevoženih km: 75.000, v tehnično
brezhibnem stanju z opravljenim tehničnim pregledom dne 12. 2. 2020; karoserija ima vdrtine
od toče, na več mestih.
Fotografije premičnega premoženja so v Prilogi II, ki je sestavni del te objave.
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3. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Premično premoženje, ki je predmet prodaje, se prodaja po metodi neposredne pogodbe.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 (petnajst) dni po pozivu organizatorja postopka prodaje.
V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, lahko organizator odstopi od sklenitve posla.

4. Najnižja ponudbena cena
Najnižja ponudbena cene za premično premoženje, ki je predmet prodaje, je navedena v tabeli
po seznamu iz Priloge I, ki je sestavni del te objave.
Ponudnik ponudbo odda na obrazcu z vsebino iz Priloge III te objave.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina mora biti plačana v 30 (tridesetih) dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor
kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezanega po samem zakonu.

6. Sklenitev pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.
V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje.
Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.
Premično premoženje bo prodano po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec sam prevzame obveznost odprave
morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

7. Pogoji in način oddaje ponudbe
Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe.
Ponudnik mora najkasneje do 10. 12. 2020 do 24:00 ure na elektronski naslov:
os-domzale@guest.arnes.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Osnovna šola Domžale,
Bistriška cesta 19, 1230 Domžale, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi št.: 478-2/2020/1 ne odpiraj« poslati: izpolnjen, lastnoročno podpisan (skeniran, če je po elektronski poti)
obrazec, ki je Priloga III ter objave.
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Če je ponudba poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno
do zgoraj navedenega roka. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje v 8 (osmih)
delovnih dneh po zaključenem odpiranju ponudb.

8. Kontaktna oseba
Ponudniki lahko postavijo vprašanja za dodatna pojasnila glede izvedbe postopka na
elektronski naslov: os-domzale@guest.arnes.si. Isti kontakt velja tudi za dogovor o ogledu
premičnega premoženja.

9. Opozorilo
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti, postopek ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom.

Uroš Govc
ravnatelj

Objava: na spletni strani OŠ Domžale dne 25.11.2020
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PRILOGA 1:
Seznam premičnega premoženja s količino in najnižjo ponudbeno ceno:
Naziv

Renault Kangoo

Količina

Cena brez DDV 22%

1

614,75 EUR

DDV 22%

135,25 EUR

PRILOGA 2: Fotografije premičnega premoženja, ki je predmet prodaje

Cena z DDV 22%

750,00 EUR
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Priloga III: obrazec za oddajo ponudbe

PONUDBA
ZA NAKUP PREMIČNEGA PREMOŽENJA
NA PODLAGI NAMERE ZA PRODAJO ŠT. _____________ z dne 24. 11. 2020

Ponudnik:
Naslov:
Matična številka/EMŠO:
Identifikacijska številka za
DDV/davčna številka:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne
osebe:
Telefon:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
a) sem skrbno pregledal(a) namere za prodajo št. _____________ z dne 24. 11. 2020 in da v njem
nisem našel(a) napake,
b) mi je stanje premičnine v naravi poznano
c) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno,
d) imam plačane davke in prispevke in
e) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR.
V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi:
za spodaj navedeno osebno vozilo – Renault Kangoo – premično premoženje, ki je predmet prodaje
ponujam odkupno ceno v višini _________________ EUR, brez vključenega DDV.
Seznanjen sem, da bo organizator prodaje na ponujeno ceno obračunal DDV po 22% davčni stopnji.
Ponudba velja do: ____________.
Kraj in datum:
Podpis:_______________________
Žig, če ga pravna oseba ali s. p. uporablja:

