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Številka: 430-0038/2018-15
Datum: 5. 8. 2019
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi
z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18), objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA
Predmet prodaje je službeno tovorno vozilo: Renault Kangoo Express 1,2
Letnik

2004

Inventarna številka

0000301

Število prevoženih km

148.500

Datum prve registracije

30.4.2004

Število sedežev

2

Identifikacijska številka

VF1FCǾWBF31560561

Moč motorja

55 kw

Delovna prostornina motorja 1149
Stanje avtomobila

Vozilo je redno servisirano

Oprema

Avtoradio, vlečna kljuka, rotacijske luči, pohodni strešni
prtljažnik, daljinsko zaklepanje

Vrsta goriva

Bencin

Avtomobil se prodaja po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane. Ogled vozila je možen po predhodni najavi na elektronski naslov
obcina@komenda.si ali na tel. številko 01/72 47 400
Rok za oddajo ponudbe je 26. 8. 2019.
Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) na obrazcu, ki je priloga te namere na
elektronski naslov obcina@komenda.si z nazivom zadeve »ponudba za nakup tovornega vozila«
ali v zaprti ovojnici na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda. Na ovojnici mora biti
viden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »ponudba za nakup tovornega vozila«.

Ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo
ponudil najvišji znesek. V primeru ponudb z enakim zneskom bo izbrana ponudba ponudnika,
katerega ponudba je najprej prispela na naslov prodajalca. Stroške odjave vozila plača prodajalec,
vse ostale morebitne stroške pri prenosu lastništva plača kupec.
Plačilo kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Izročitev vozila bo opravljena po plačilu celotne kupnine.

Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN

Priloga:
- Obrazec ponudbe

Priloga 1
Ponudba za nakup tovornega vozila RENAULT KANGOO EXPRESS 1,2

Ponudnik: _______________________________________________
Naslov: _________________________________________________
Matična številka ali EMŠO: __________________________________
Davčna številka: __________________________________________
Kontaktni telefon: _________________________________________
E – mail: ________________________________________________

Izjava:
Izjavljam, da sem seznanjen, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno.

Ponujam: __________________ EUR

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

