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Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo zastopa župan Nejc Smole, 
na podlagi 51. in 77. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 11/18) 
in 47. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/2014 – uradno prečiščeno besedilo, 
55/2014-popr. in 17/18) objavlja 
 

javno zbiranje ponudb za prodajo priklopnega vozila Adria Adora 542 PK z opremo 
(počitniška prikolica)  

 
 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja  ponudb: Občina Medvode, Cesta 

komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564000, ID št. za DDV: 
SI20991517. 

2. Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo je priklopno 
vozilo Adria Adora 542 PK z opremo, leto izdelave 2004, št. šasije ZY16A54PK40002951, 
modelno leto 2004, barva S06, skupna dovoljena teža 1380 kg, lastna teža 1100 kg, 
predprostor admiral 15 971-1000/jeklo 28x1 /28806, sončna streha vel. 13/2308m 971-
1000/jeklo 52124, lesen pod z baldahinom, LCD TV, radio, posoda, pribor, hladilnik, več 
kompletov keramičnih krožnikov in kozarcev, luči, podaljški, plinske bombe (2 komada), žar, 
komplet odej in vzglavnikov, zunanja miza, stoli, ležalniki, dodatna kuhinja s plinskim 
štedilnikom na dva gorilca, prva registracija 15.5.2004, prvi lastnik, vozilo ni registrirano. Vozilo 
se nahaja v Lovrečici.  

3. Izhodiščna cena: 7.000,00 EUR. 
Morebitne druge dajatve in stroške (npr. stroške registracije), ki bi nastali pri prodaji, plača 
kupec. 

4. Način prodaje in vrsta pravnega posla: 
a) Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati 

kasnejših reklamacij. 
b) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo. 
c) Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajana pogodba v roku 15 dni po zaključku 

postopka javnega zbiranja ponudb. Če izbrani ponudnik v tem roku ne bo podpisal 
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Medvode pravico zadržati 
vplačano varščino. 

d) Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu vozilo izročilo v last 
in posest. 

e) Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.  
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne 

pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku, na račun št. SI56 0127 1010 0000 
594. 

6. Pogoji za udeležbo v postopku: 
a) Plačilo varščine in predložitev dokazila o njenem plačilu:  

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR na podračun 
Občine Medvode številka SI56 0127 1010 0000 594, z navedbo »plačilo varščine – javno 
zbiranje ponudb« in kodo namena plačila GDDS, in sicer do izteka roka za oddajo ponudbe.  
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Plačana varščina se najugodnejšemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki 
na javnem zbiranju ponudb ne uspejo, se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po izbiri 
najugodnejšega ponudnika.  
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 

b) Način, mesto in rok za oddajo ponudbe: 
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 
12, 1215 Medvode, prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 24.04.2018 do 10.00 ure z 
oznako »NE odpiraj – ponudba – priklopno vozilo Adria Adora«. Na zadnji strani kuverte 
morata biti označena polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. 
Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po poteku roka za oddajo ponudbe, bo v 
zaprti kuverti vrnjena ponudniku. 
Ponudniki lahko oddajo ponudbe v roku za oddajo ponudb tudi osebno, vsak delovni dan v 
poslovnem času občinske uprave Občine Medvode, v sprejemni pisarni prodajalca, na 
naslovu Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 

c) Vsebina zavezujoče ponudbe: 
Ponudba mora vsebovati: 
- izpolnjen obrazec »Namera o nakupu vozila«, s podatki o ponudniku in ponujeno ceno, 

ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,  
- potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini. 
Ponudba šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 
Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. 

7. Kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika: 
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad 
izhodiščno ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno 
ceno, bodo z njimi izvedena dodatna pogajanja o ceni. 
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.   

8. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: 
a) Osebno vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo 

upoštevane. 
b) Na javnem zbiranju ponudb uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. 
c) Ugovore proti postopku javnega zbiranja ponudb je mogoče podati, dokler ni končan 

zapisnik o poteku javnega zbiranja ponudb. 
d) Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 

obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino 
brez obresti. 

9. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in podatke o predmetnem 
osebnem vozilu dobijo interesenti na Občini Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode ali  tel. 01/361 95 16, Matevž Jekler. Ogled vozila je možen na 
lokaciji v Lovrečici (g. Marjan Benčić) med tednom v dopoldanskem času, po predhodni najavi 
na tel. 01/361 95 16 ali 031/720-995, Matevž Jekler.  

10. Odpiranje ponudb: 
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 24.04.2018 ob 12.00 uri v prostorih Občine Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Postopek odpiranja ponudb bo vodila komisija, 
ki jo bo imenoval župan. 
Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 

11. Objava: besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazec »Namera o nakupu vozila« sta objavljena 
na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si.  

 
Številka: 478-39/2018-1 
Datum: 03.04.2018           Občina Medvode      
          Nejc Smole, župan 

 

 

http://www.medvode.si/
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NAMERA O NAKUPU VOZILA 
 

 
Predmet odprodaje: 
 
priklopno vozilo  
znamke Adria Adora 542 PK z opremo 
Datum prve registracije: 15.5.2004  

Št. šasije: ZY16A54PK40002951 

skupna dovoljena teža 1380 kg, lastna teža 1100 kg 
Opis: barva S06,  
Stanje: vozno, neregistrirano  
 
 
Ponudnik: 
 
Ime in priimek:________________________________________________ 
 
Stanujoč:____________________________________________________ 
 
Telefonska številka:____________________________________________ 
 
 
Znesek ponudnika:___________________ EUR 
 
 
S podpisom ponudnik jamči za ponujen znesek za odkup vozila. 
 
 
 
 
           Podpis 
 
          ___________________ 

 
 

 
 


