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1

PODATKI O PRODAJALCU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje
Izpostava: Dunajska 7, 1000 Ljubljana
Identifikacijska številka za DDV: SI92473717
Matična številka: 5814251000
Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d.d.
družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, številka registrskega vpisa: 1/06158/00
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PREDMET PRODAJE IN IZHODIŠČNE CENE

Predmet prodaje so osnovna sredstva družbe DARS d.d.. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za več
sklopov – osnovno sredstvo zavedeno pod zaporedno številko 1-7.
Za vozila pod zap.št. 1. (inv.št. 16709) , zap.št. 2. ( inv.št. 17013), zap.št. 3. (inv.št. 21114), zap.št. 4. (inv.št
21055) in zap.št. 5. (inv.št. 24102) se DDV ne obračuna, ker prodajalec ob nakupu ni imel pravice do odbitka.
DDV je v primerih, ko je že obračunan, že vključen v izhodiščno prodajno ceno. Izhodiščne cene ne vključujejo
stroška storitev pri prenosu lastništva, ki jih nosi kupec. Kupec se obveže na lastne stroške elemente oz.
osnovna sredstva naložiti na prevozno sredstvo in jih na lastne stroške odpeljati.
2.1 Seznam osnovnih sredstev za prodajo po sklopih
Zap.
št.

Inv.št.

Opis

Datum
nabave

Lokacija

1.

16709

VOZILO OSEBNO AUDI A8
3.0 TDI

2.

17013

VOZILO OSEBNO RENAULT
12.12.2007
KANGOO O

CP Log

3.

21114

VOZILO OSEBNO RENAULT
23.3.2010
MEGANE G

ACB
Postojna

4.

21055

VOZILO OSEBNO KANGOO
EXPRESSIO

4.3.2010

5.

24102

VOZILO OSEBNO
VOLKSWAGEN CADDY

19.10.2011 CP Log

6.

25880

VOZILO TOVORNO
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER FURGON

28.3.2014
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14.8.2007

CP Log

CP Log

CP Log

Opis
Letnik vozila 2007, vozilo ni v
uporabi, je iztrošeno,
potrebno popravila,
prevoženih 435.000km.
Serijska številka
WAUZZZ4E87N025472.
Letnik vozila 2007, vozilo ni v
uporabi, je iztrošeno,
potrebno popravila,
prevoženih 202.000 km.
Serijska številka
VF1KCTGEF38843468.
Letnik vozila 2010, vozilo ni v
uporabi, je iztrošeno,
potrebno večjega popravila,
prevoženih 271.000 km.
Serijska številka
VF1KZ0B0642845936 .
Letnik vozila 2010, vozilo ni v
uporabi, je iztrošeno,
potrebno popravila,
prevoženih 288.000 km.
Serijska številka
VF1KW0BB542794856 .
Letnik vozila 2011, vozilo ni v
uporabi, je iztrošeno,
potrebno popravila,
prevoženih 183.000 km.
Serijska številka
WV2ZZZ2KZCX047248.
Leto nabave 2014, vozilo je
iztrošeno, potrebno je
popravila. Število prevoženih
km 433.504, serijska številka
WV1ZZZ7HZEX014445.

datum objave: januar 2021

Izhodiščna
prodajna
cena

6.500,00

Kontaktna oseba
za oglede

Janez Dobnikar

1.100,00 Janez Dobnikar

1.400,00 Janez Dobnikar

1.900,00 Janez Dobnikar

3.500,00 Janez Dobnikar

6.500,00 Janez Dobnikar
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Zap.
št.

Inv.št.

Opis

003446 HLADILNIK K 177

24.10.2003

015251 KLOP

28.10.2002

015252 KLOP

28.10.2002

015256 MIZA

28.10.2002

016689 SESALEC AVS

15.5.2007

020438 RADIATOR ELEKTRIČNI

23.9.2009

002656 POSTELJA

7.

Datum
nabave

Lokacija

Opis

30.12.2009

020987 OMARICA Z OGLEDALOM

30.12.2009

020989 STOL

30.12.2009

020990 STOL

30.12.2009

020991 STOL

30.12.2009

020992 STOL

30.12.2009

020993 STOL

30.12.2009

020994 STOL

30.12.2009

020995 MIZA KUHINJSKA

30.12.2009

020996 OMARICA
020997 OMARA

30.12.2009 ACB Novo Oprema se prodaja v kompletu
mesto
v razstavljenem stanju.
30.12.2009

020998 NAPA GORENJE

30.12.2009

021001 PEČICA GORENJE

30.12.2009

021002 POMIVALNI STROJ BEKO
ELEMENTI KUHINJSKI
021003 NIZKI
ELEMENTI KUHINJSKI
021004 VISEČI

30.12.2009

021005 POSTELJA

30.12.2009

021006 OMARICA

30.12.2009

021007 OMARICA

30.12.2009

021008 OMARA GARDEROBNA

30.12.2009

021009 POSTELJA

30.12.2009

021010 OMARA

30.12.2009

021011 OMARA

30.12.2009

021012 POGRAD
PLOŠČA KUHALNA
031223 STEKLOKERAMIČNA

30.12.2009
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Kontaktna oseba
za oglede

300,00

Simona Zorec

1.7.1979

020986 OMARA GARDEROBNA

R50717 PEČICA MIKROVALOVNA

Izhodiščna
prodajna
cena

30.12.2009
30.12.2009

4.1.2018
30.6.2005
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NAVODILO PONUDNIKOM
3.1

Priprava ponudbe

Ponudba mora vsebovati:
 izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba in izjava ponudnika«
 podpisano izjavo o sprejemu razpisne dokumentacije in obdelavi osebnih podatkov (13. člen Splošne
uredbe EU o varstvu osebnih podatkov)
 potrdilo o plačani kavciji.
Za fizične osebe šteje, da je ponudbena dokumentacija potrjena s podpisom le-te (in ne tudi z žigom).
Ponudnik lahko ponudbo pošlje po pošti ali jo osebno odda v glavni pisarni na spodnjem naslovu.
Ponudnik mora ponudbo v zaprti ovojnici nasloviti na naslednji način:
V levem zgornjem kotu ovojnice označi svoje ime / naziv in naslov.

DARS d.d.
Dunajska cesta 7
1000 Ljubljana
»Odprodaja osnovnih sredstev - ne odpiraj«.

3.2

Pravočasnost ponudbe - rok

Ponudniki oddajo ponudbo v tiskanem izvodu do srede, dne 20.1.2021, najkasneje do 10.00 ure na naslov
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, soba 107.
Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. Vse nepravočasno predložene
ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

3.3

Dodatne informacije o osnovnih sredstvih in ogledi

Osnovna sredstva so locirana, kot sledi iz točke 2 te razpisne dokumentacije. Ogledi za osnovna sredstva pod:
 zaporedno številko od 1-6 so možni od dne 12.1.2021 do 14.1.2021 med 9. in 13. uro po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo g. Janez Dobnikar (tel: 01/300-99-19)
 zaporedno številko 7 so možni v torek, dne 12.1.2021 in petek, dne 15.1.2021 med 9.00 in 12.00 uro,
po predhodni najavi na nepremicnine@dars.si .
Predhodna najava pri kontaktni osebi je obvezna!
Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo so naslednje (lokacija izpostave in CP sta zajeta pri lokaciji
krajevno pristojne AC baze):
 sklop pod zaporedno številko 3:
ACB Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna
 sklop pod zaporedno številko 1, 2, 4, 5 in 6: ACB Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana (CP Log)
 sklop pod zaporedno številko 7:
ACB Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto
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3.4

Ponudbena cena in vplačilo kavcije

Ponudniki morajo zaokrožiti ponujene cene na 10,00 EUR.
Ponudniki morajo pred rokom za oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 20% vrednosti, ki jo ponujajo.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d.d., sklic
231-020, namen plačila: Kavcija - odprodaja osnovnih sredstev.
Prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji. V kolikor vplačnik kavcije ni ponudnik, je potrebno na
obrazcu »4. Ponudba in izjava ponudnika« to dopisati. Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Če kavcija ni pravočasno vplačana ali
je vplačana v prenizkem znesku, se šteje, da je ponudba nepopolna. V kolikor izbrani ponudnik odstopi od
svoje ponudbe, se mu kavcija ne vrne.

3.5

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb ni javno. Prepozno prispele, nepopolne in nerazumljive ponudbe pri izbiri ne bodo
upoštevane. Šteje se, da je ponudba nepopolna, če manjka katerakoli listina iz točke 3.1. te razpisne
dokumentacije. Šteje se, da ponudba ni razumljiva, če cena ali katerakoli druga bistvena sestavina, ki vpliva
na določnost ponudbe, ni jasno zapisana. Cena mora biti jasno zapisana tako za posamezen sklop kot za več
teh v primeru, da se ponudba nanaša na več sklopov.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo
ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno
nad izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike,
naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih
ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
Po vsebinski preveritvi ponudb se bo ponudnikom, ki so bili v javnem pozivu:
- neuspešni, vrnila celotna vplačana kavcija;
- uspešni v primeru, da je vplačana kavcija višja od vrednosti dobljenih sklopov, razlika vrnila na
TRR;
- uspešni, se v primeru, da je vplačana kavcija nižja od vrednosti dobljenih sklopov, izstavi
predračun za dokončno poravnavo obveznosti;
Seznam

3.6

Podpis pogodbe

Če izbrani ponudnik v roku 8 dni od pisnega poziva za podpis pogodbe iz razlogov na njegovi strani, le-te ne
bo podpisal, bo DARS d.d. zadržal njegovo kavcijo in k podpisu pogodbe pozval drugega najuspešnejšega
ponudnika. Če tudi ta v roku 8 dni od pisnega poziva iz razlogov na njegovi strani, ne bo podpisal pogodbe, bo
DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval naslednjega najuspešnejšega ponudnika itd..
Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.
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3.7

Plačilni pogoji

Izbrani ponudnik plača pogodbeni znesek, zmanjšan za znesek vplačane kavcije, najkasneje v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe, v nasprotnem primeru pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe. Pri tem
stroški, ki nastanejo zaradi tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec pa ima pravico obdržati kavcijo.
Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, osnovno sredstvo prevzel najkasneje v
roku 10 dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri prevzema bo osnovno sredstvo skupaj z
dokumenti prevzel na lokaciji, kjer se nahaja. Kupec se pred prevzemom osnovnega sredstva zavezuje pri
pristojnem organu skupaj s pooblaščeno osebo družbe DARS d.d. urediti prenos lastništva prevzetega
osnovnega sredstva kadar je to potrebno (npr. vozila). V primeru, da kupec ne prevzame osnovnega sredstva
v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njegovo uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa ga lahko
odstrani oziroma ga da v hrambo tretji osebi na račun kupca. V kolikor kupec ne uredi prenosa lastništva v
prej navedenem roku, s tem prevzame vse nadaljnje stroške povezane z lastništvom osnovnega sredstva.

3.8

Reklamacije

Osnovna sredstva, se prodaja po sistemu »videno - kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij.
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4. PONUDBA IN IZJAVA PONUDNIKA
Podatki o ponudniku:
Naziv podjetja/ Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Matična številka/ EMŠO:
ID št. za DDV/ davčna številka:

Odprt pri banki:

TRR št:
Zastopnik podjetja:

E-pošta:

Telefonska številka:

IZJAVA:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili te razpisne dokumentacije in se strinjamo z njeno vsebino.
Datum:_________Žig in podpis:___________________

Ponudnik se s svojim podpisom strinjam, da osebne podatke, ki jih navajam v svoji ponudbi, DARS d.d., Ulica XIV. divizije št.
4, 3000 CELJE kot upravljavec osebnih podatkov, lahko obdeluje za namen izvedbe predmetne prodaje osnovnih sredstev v
lasti DARS.
Datum:_________Žig in podpis:___________________

Ponudnik izrecno dovoljujem, da DARS d.d. lahko uporablja moje kontaktne podatke (ime, priimek, naziv firme, naslov,
elektronska pošta) tudi za namen obvestitve o prihodnjih postopkih prodaje osnovnih sredstev v lasti DARS d.d.
Datum:_________Žig in podpis:___________________
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Ponudba:

Skupaj ponujena vrednost z DDV (bruto):
Številka sklopa
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Ponujena cena za sklop z vključenim DDV
(zaokrožiti na 10,00 EUR)
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