Številka: 070-002/2022 (400-584)
Datum: 22. 7. 2022
Javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, ki ga zastopa generalna direktorica Uršula
Cetinski na podlagi 52. člena v povezavi s 77. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/18) in Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 103/13 in
70/17) objavlja
NAMERO O RAZPOLAGANJU S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

1. Upravljavec, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana.

2. Opis predmeta neposredne pogodbe
Predmet prodaje je osebno avtomobil VW Golf Variant 1.9 TDI, letnik 2003.
Številka šasije
Gibna prostornina / gorivo
Moč / pogon
Menjalnik
Vrata
Št. prevoženih kilometrov
Barva zunaj / znotraj
Dodatna oprema
Datum prve registracije
Drugo

WVWZZZ1JZ3W513958
1.896 cm3 / Dizel
74 kW (100 km) / Prednji pogon
005
4 vrat
211.190 km
Srebrna kovinska / siva
CD player
01.04.2003
Avto je redno servisiran na pooblaščenem
servisu (servisna knjiga)
Avto je umaknjen iz prometa

3. Vrsta pravnega posla
Premičnina se prodaja po metodi neposredne pogodbe.

4. Navodilo za oddajo ponudb
Ponudba mora biti dana v pisni obliki in na predpisanem obrazcu »Ponudba« (Obrazec 01), ki je priloga
te objave. Ponudba mora biti lastnoročno podpisana.
Ponujena cena mora biti dana za celoten predmet prodaje in v točno določenem znesku, drugače
ponudba ne bo upoštevana. Ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene.
Potencialni kupci z vložitvijo ponudbe dajejo osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki bodo
uporabljeni le za namen te prodaje.
Zainteresirani kupci pisne ponudbe oddajo:
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po pošti na naslov Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000
Ljubljana ali
osebno na recepciji Cankarjevega doma (službeni vhod s Prešernove ceste), vsak delovni dan
med 8:00 in 17:00 uro do dneva in ure, določene za oddajo ponudb.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov
do vključno 2. 9. 2022, najkasneje do 12:00 ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba – VW Golf Variant 1.9
TDI 2003« in navedbo naziva in naslova pošiljatelja. Ponudnik lahko uporabi Obrazec 02, ki je
priloga te objave.
Ponudbe, ki bodo na naslov prodajalca prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ne bodo
upoštevane (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasne dostave ponudbe v primeru
dostave kurirske službe).
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, v nasprotnem primeru bodo vse ponudbe takega
ponudnika izločene.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudniki bodo o rezultatih obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v ponudbi, najkasneje
pet dni po zaključenem odpiranju ponudb.
Rok vezanosti na ponudbo traja do sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, vendar
najdlje do 31. 10. 2022.

5. Dodatne informacije in ogled
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje se obrnite na Barbaro Štukelj, po e-pošti na
naslov barbara.stukelj@cd-cc.si. Prodajalec bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz.
kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi s predmetom prodaje štel kot pravočasno, če bo na citirani e-naslov
zastavljeno najkasneje do vključno 31. 8. 2022 do 10. ure. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja,
zastavljena po tem roku, prodajalec ne bo odgovarjal.
Ogled predmeta prodaje bo možen 29. in 30. 8. 2022, in sicer izključno na podlagi predhodnega
dogovora (po e-pošti na naslov: iztok.suhadolc@cd-cc.si).

6. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena predmeta prodaje je 300,00 EUR (brez DDV).

7. Pogajanja
V kolikor bo v roku prispelo več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bo pooblaščena oseba za
vodenje in izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem po elektronski pošti (na e-naslov
kontaktne osebe) pozvala vse enako uspele ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo
ceno od že ponujene.
Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

8. Izbor in podpis pogodbe
Nakup se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
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Pogodba mora biti sklenjena v 8 dneh po pozivu prodajalca. Če kupec pogodbe ne podpiše v
predvidenem roku, lahko prodajalec odstopi od sklenitve posla.
Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve pogodbe, brez odškodninske odgovornosti,
postopek prodaje ustavi.

9. Kupnina in prevzem predmeta prodaje
Račun za kupnino bo Cankarjev dom, kulturni in kongresni center izdal v imenu in za račun Republike
Slovenije, ki jo zastopa Ministrstvo za kulturo RS. Ministrstvo za kulturo ni zavezanec za DDV.
Rok plačila je 8 dni od dneva izdaje računa. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.
Vsi stroški v zvezi s prevzemom blaga in drugi stroški, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, bremenijo
kupca. Kupec bo blago prevzel po podpisu pogodbe in plačilu kupnine.

10. Fotografije avtomobila
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Obrazec 01
PONUDBA
ZA ODKUP RABLJENEGA AVTOMOBILA
Na podlagi objavljene namere o razpolaganju s premičnim premoženjem po metodi neposredne
pogodbe, št. 070-002/2022 (400-584), z dne 22. 7. 2022 za prodajo rabljenga avtomobila VW Golf
Variant 1.9 TDI, letnik 2003, dajemo naslednjo ponudbo:

Osnovni podatki o ponudniku
Ime in priimek (fizične osebe) /
naziv (pravne osebe)
Naslov / Sedež ponudnika:
EMŠO / Matična številka:
Davčna št. / ID-številka za DDV:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne
osebe:
Telefon kontaktne osebe:

Izjavljam, da sem skrbno pregledal(-a) vsebino namere za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo
rabljenega avtomobila VW Golf Variant, in da sprejemam vse pogoje prodaje.
Izjavljam, da mi je predmet prodaje poznan, in da sem seznanjen(-a) s tem, da se bo pogodba o
pravnem poslu sklenila po načelu »videno–kupljeno«. V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi.

Ponujena kupnina
Kupnina (brez DDV):

EUR

Kraj in datum:

Podpisnik:
Žig1 in podpis:

1

Če ponudnik posluje z žigom.
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Obrazec 02

POŠILJATELJ:
Naziv:
Naslov:
Pošta in poštna številka:

PONUDBA
SPREMEMBA PONUDBE
UMIK PONUDBE

NE ODPIRAJ – PONUDBA
»VW Golf Variant 1.9 TDI 2003«

NASLOVNIK:

Št. 070-002/2022 (400-584)

CANKARJEV DOM
Kulturni in kongresni
center

(izpolni naslovnik):

Prešernova cesta 10
1000 Ljubljana

Datum prispetja: _________________
Ura prispetja: __________________
Zap. št. ponudbe: _______________

Podpis:
________________________
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