Številka:
Datum:

478-1/2021-5
3. 6. 2021

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju:
Državna revizijska komisija) v skladu s 77. in 51. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/2018 s sprem.; v
nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in 17. člena Pravilnika o popisu
št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in ponudbena cena
Predmet prodaje je osebni avtomobil Opel Zafira Tourer 1.4 turbo:
letnik
število prevoženih kilometrov
datum prve registracije
število sedežev
identifikacijska številka
moč motorja
delovna prostornina motorja
vrsta goriva
emisijski razred
barva
oprema

2015
pribl. 65.600 km
18. 8. 2015
5
W0LPD9EC5F1096171
103 kW
1.364 cm3
bencin
EURO 6
siva (biserna)
standardna oprema (avtomatska klimatska naprava, ABS, zračne
blazine, daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik stekel,
električna nastavljiva zunanja ogledala, tovarniški avtoradio,
potovalni računalnik, po višini in globini nastavljiv volan),
parkirni senzorji spredaj in zadaj, drsni naslon za roke spredaj,
alu. platišča 17'' z letnimi pnevmatikami in jeklena platišča 16'' z
zimskimi pnevmatikami, rezervno kolo, letna vinjeta 2021
stanje avtomobila registracija do 18. 8. 2021, vozilo je lepo ohranjeno in je bilo
redno servisirano na pooblaščenem servisu Opel
druge informacije ne obstaja predkupna pravica, prav tako ne obstajajo omejitve
upravljavca v zvezi s postopkom razpolaganja

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 9.600,00 EUR. Varščina znaša 960,00 EUR.

3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 51. člena ZSPDSLS-1
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Državne revizijske komisije v sestavi:
 mag. Tadeja Kuhar, predsednica popisne komisije,
 mag. Anita Kozel, članica popisne komisije,
 Tomaž Samec, član popisne komisije.
Ocenjevalno poročilo s tržno vrednostjo vozila je pripravil sodni cenilec Vinko Pestotnik.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo
zainteresirani kupci obveščeni.
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s
člani komisije in cenilcem v smislu, kot je določeno v sedmem odstavku 51. člena
ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
 fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije
ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski
zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma
partnerska zveza prenehala ali ne,
 fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca
oziroma posvojitelja,
 pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50
odstotkov in
 drugo osebo, ki je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o
njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
V primeru, da se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb
spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter
najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi
preostalih sodelujočih.
4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. Pogodba mora biti sklenjena v roku
15. dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb. V primeru, da pogodba ni sklenjena
v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja ponudb pa odstopi od sklenitve
posla.

5. Najnižja ponudbena cena
Najnižja ponudbena cena za vozilo, ki je predmet prodaje, ne sme biti nižja od 9.600,00 EUR.
Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave. Ponudnik je na ponudbo vezan
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do 31. 8. 2021.
6. Sklenitev pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.
V primeru, da bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirana javna dražba.
Ponujene cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.
Vse stroške v zvezi s prodajo vozila in prenosom lastništva nosi kupec, enako pa tudi
morebitne stroške, ki bodo nastali po preteku roka prevzema (npr. stroški garažnine). Kupec
mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz vozila z lokacije, kjer se nahaja.
Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osebnega avtomobila opravila po plačilu
celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v petih dneh od plačila celotne kupnine na
naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo
Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik.
Premičnina bo prodana po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, na račun in s sklicem, dogovorjenim s
pogodbo.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da
kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži
kot pogodbena kazen.
8. Varščina
Varščina za predmet prodaje znaša 960,00 EUR.
Varščina se plača najkasneje do 29. 6. 2021 do 15.00 ure na račun Republika Slovenija Proračun št. 01100-6300109972, sklic na številko 00 13145-7201001, z navedbo namena
nakazila »Javno zbiranje ponudb št. 478-1/2021-5.«. Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. Če
ponudnik vplača varščino, ponudbe pa ne odda v danem roku, se varščina zadrži.
9. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb
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Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pri javnem zbiranju
ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane
osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena v povezavi s 77. členom ZSPDSLS-1.
Ponudnik mora v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska
cesta 54, 1000 Ljubljana, z nazivom zadeve »Ponudba za nakup vozila – NE ODPIRAJ«
poslati:
 izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 tega razpisa,
 potrdilo o vplačani varščini ter
 kopijo osebnega dokumenta ter davčna št. (potni list ali osebno izkaznico) – velja za
fizične osebe in samostojne podjetnike.
Ponudba, ki je poslana s priporočeno pošiljko pri izvajalcu poštnih storitev, se šteje, da je
pravočasna, če je poslana najkasneje do 30. 6. 2021, do 24.00 ure.
Če je ponudba poslana z navadno poštno pošiljko ali oddana osebno na vložišče organizatorja
zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb
najkasneje do 30. 6. 2021, do 15.00 ure.
Ponudbe, predložene po izteku roka in ponudbe, oddane po elektronski pošti, bodo izločene iz
postopka.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na sedežu Državne revizijske komisije, Slovenska
cesta 54, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 7. nadstropju, in sicer:
2. 7. 2021, s pričetkom ob 10.00 uri.
V primeru obstoja okoliščin zaradi COVID-19, zaradi katerih javno odpiranje ponudb
ne bo mogoče v navedenem terminu, bo določen nov termin za javno odpiranje ponudb,
zato naj ponudniki, ne glede na fizično oddajo ponudbe, sporočijo še elektronski naslov
na dkom@dkom.si.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski ali domači
naslov
najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.
V primeru, da bo prispelo več enakih najugodnejših ponudb, bo Državna revizijska komisija
nadaljevanje postopka vodila po metodi javne dražbe in ponudnike o tem tudi seznanila.
10. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
V skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih
podatkov sporočamo, da bomo podatke zbirali le za namen postopka prodaje osebnega vozila
in jih bomo po končanem postopku uničili.
11. Kontaktne osebe in ogled
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Kontaktne osebe za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb so člani komisije, tel. št. (01)
2342 800, el. naslov anita.kozel@dkom.si, tomaz.samec@dkom.si, tadeja.kuhar@dkom.si.
Prodajalec bo omogočil ogled vozila, ki je predmet prodaje, na lokaciji PH TRDINOVA,
Trdinova ulica 9, 1000 Ljubljana, in sicer dne 4. 6. 2021, 11. 6. 2021, 18. 6. 2021 in 25. 6.
2021 ob 12.00 uri. Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno najaviti na elektronski
naslov: dkom@dkom.si z zadevo: »OGLED VOZILA«.
12. Ustavitev postopka
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla brez odškodninske odgovornosti postopek
prodaje ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, pri čemer se ponudnikom
povrnejo vplačane varščine, brez obresti.

Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
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SLIKE VOZILA:
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