RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA PRODAJO
DELOVNEGA VOZILA IVECO 35C14 S TELESKOPSKO PLATFORMO
S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE

VSEBINA
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Besedilo namere o sklenitvi neposredne pogodbe
3. Prijava -ponudba (OBR-1)
4. Izjava o sprejemanju vseh pogojev objave (OBR-2)
5. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3)
6. Seznam vsebine ponudbe oz.prilog (OBR-4)

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
Tel: (03) 56 67 700; Faks: (03) 56 67 714

Štev: SKS/ 22 /21
Datum: 06.01.2021

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe v
skladu z objavljenimi zahtevami in pogoji. Vašo ponudbo pričakujemo do dne 26. Januarja
2021 do 10.00 ure ne glede na vrsto prenosa na naslov "Javno podjetje Komunala
Zagorje,d.o.o. Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako:«ne odpiraj-ponudba na
javni razpis za prodajo »DELOVNEGA VOZILA IVECO 35C14 S TELESKOPSKO
PLATFORMO« ali po elektronski pošti eposlovanje@komunala-zagorje.si
Kontaktna oseba s strani prodajalca je Milan Fakin, telefonska št.(03) 56 67 704.

Javno podjetje KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Direktor
Sandi GRČAR

OBR-1

PONUDBA
1.PONUDNIK:
a).Firma oziroma ime ponudnika:
b).Zakoniti zastopnik:
c).Davčna številka:
d).Matična številka (oz. EMŠO za fizično osebo):
e).Naslov:
f).Številka telefona:
g).Številka telefaxa in E-mail:
h).Kontaktna oseba:
i).Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:
j.)Številka transakcijskega računa z navedbo banke:

ponuja prodajalcu Javnemu podjetju KOMUNALI ZAGORJE, d.o.o. v skladu z razpisnimi
pogoji odkup rabljenega »DELOVNEGA VOZILA IVECO 35C14 S TELESKOPSKO
PLATFORMO«. za pogodbeno ceno _____________________________EUR( brez DDV).

Kraj in datum:_________________________

ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA

OBR-2

IZJAVA
O SPREJEMU POGOJEV OBJAVE

PONUDNIK:
_____________________
________________________
________________________

Izjavljamo,da sprejemamo vse pogoje javne objave namere o sklenitvi neposredne
pogodbe za prodajo premičnine, »delovnega vozila IVECO 35C14 s teleskopsko
platformo«., ki je bila objavljena na spletni strani prodajalca, dne 06.01.2021 in da bomo
v primeru, da smo izbrani kot najugodnejši ponudnik, sklenili kupoprodajno pogodbo
v skladu z danimi razpisnimi pogoji.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na zgoraj navedeni
javno objavo.

Datum:___________________
ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA
_____________________________

OBR-3
VZOREC POGODBE (PARAFIRATI !! )
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi ,
ki ga zastopa direktor Sandi GRČAR, DŠ 82253536, M.Š. 5073103000, TRR št. 023380012342567 banka NLB d.d., DH SI56 6100 0000 9818 881 (v nadaljevanju prodajalec)
in
2. ___________________________________, naslov:___________________________________,
dav.št.: _____________, Emšo/MŠ:_______________, TRR št.:_______________________,
banka: ________, (v nadaljevanju: kupec),
skleneta naslednjo
PRODAJNO POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

-

da je prodajalec dne 06.01.2021 na spletni strani http://www.komunala-zagorje.si,
objavil namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine iz 2. člena te
pogodbe z neposredno sklenitvijo pogodbe,
da je kupec na javnem povabilu z neposredno sklenitvijo pogodbe uspel pri
draženju premičnine, ki je predmet te pogodbe,
da je premičnina last prodajalca.
2. člen

Predmet te pogodbe je prodaja premičnine: rabljeno delovno vozilo IVECO 35C14 S
TELESKOPSKO PLATFORMO inventarne številke: 9318,9318/1, 9318/2,9318/3,10001
znamka: IVECO,tip,model: IVECO 35C14, komercialna oznaka: DAILY 35C14, številka
šasije: ZCFC35A2005585273, datum začetka uporabe: 08.06.2006, vrsta vozila: Delovno
vozilo, oblika nadgradnje: avtodvigalo, prostornina: 2.998,moč motorja(KW): 100,vrsta
goriva:dizel, masa vozila(v kg): 3.200, največja dovoljena masa (kg) 3.500, število km
111.520 barva: S0M,bela reg.št.:LJ 30 1KJ.
( v nadaljevanju: delovno vozilo).
3. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je kupnina za delovno vozilo enaka ceni, doseženi na
podlagi javnega zbiranja ponudb dne 26.01.2021 in (brez DDV) znaša:
___________________EUR

(z besedo: in 00/100).

Kupec se s to pogodbo zavezuje, da bo kupnino iz prejšnjega odstavka, povečano za
predpisane dajatve, vplačal na transakcijski račun prodajalca v roku 08 (osem) dni od
podpisa te pogodbe.
4. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je rok plačila iz 2. odst. 3. člena bistvena sestavina te
pogodbe.
Če kupec ne plača kupnine na TRR prodajalca v roku iz 2. odst. 3. člena te pogodbe, se
pogodba šteje za razdrto po samem zakonu.
V primeru iz prejšnjega odstavka je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo, ki bi jo ta
utrpel s kršitvijo te pogodbe.
5. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo delovno vozilo v last in posest predal na sedežu prodajalca v
roku iz 2. odstavka tega člena, če bo kupec celotno kupnino vplačal na transakcijski račun
prodajalca v roku iz 2. odst. 3. člena te pogodbe.
Kupec se s to pogodbo zavezuje, da bo delovno vozilo prevzel na sedežu prodajalca med 7.
in 13. uro, najkasneje v 2 (dveh) prodajalčevih delovnih dneh po prispetju celotnega plačila
kupnine na TRR prodajalca.
Po preteku roka iz 2. odst. tega člena preide odgovornost za morebitno poškodbo, uničenje
ali krajo delovnega vozila, na kupca.
V primeru zamude prevzema je kupčev prevzem delovnega vozila po preteku roka iz 2.
odst. tega člena pogojen s predhodnim plačilom odškodnine prodajalcu za hrambo
delovnega vozila in sicer za vsak začeti dan v višini 1 % kupnine iz 1. odst. 3. člena,
povečane za obvezne dajatve.
V primeru iz prejšnjega odstavka kupec soglaša, da prodajalec hrani delovno vozilo največ
7 (sedem) dni po preteku roka iz 2. odst. tega člena, po preteku tega(sedem dnevnega) roka
pa prodajalec sme tovorno vozilo prodati drugemu kupcu.
6. člen
Kupec soglaša, da kupuje delovno vozilo po sistemu ˝videno – kupljeno˝ in se v vsakem
primeru in nepreklicno odpoveduje uveljavljanju odgovornosti prodajalca za vse
morebitne stvarne napake.
7. člen
Kupec se s to pogodbo zavezuje kriti vse morebitne stroške v zvezi s prevzemom
delovnega vozila.

8. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo pogodbeni stranki podpišeta, veljavna pa je z dnem prispetja
celotne kupnine v roku iz 2. odst. 3. člena na transakcijski račun prodajalca.
9. člen
Pogodba je napisana v štirih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Zagorje ob Savi,
dne _________2021
PRODAJALEC:
Direktor:
_______________________
Sandi GRČAR

______________,
dne _______2021
KUPEC:

_____________________

OBR-4

SEZNAM VSEBINE PONUDBE OZ.PRILOG:

1. PONUDBA (OBR-1)

2. IZJAVA

(OBR-2)

3. PARAFIRAN VZOREC POGODBE (OBR-3)

4. fotokopija izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži
fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oz. priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe), fizična oseba pa
fotokopijo osebnega dokumenta
5. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravne osebe in s.p.)

