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Zadeva: OBJAVA NAMERE RAZPOLAGANJA S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE 

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana skladno z določilom 77. člena in v povezavi z določili 

2. ter 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1) objavlja 

NAMERO 

sklenitve neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja — osebnega vozila 

znamke Kia Picanto 1.0, letnik 2008 

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga št. 1 te namere. 

Generalni direktor UPK Ljubljana 
prof. dr. Bojan Zalar 
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Priloga 1 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. 023-10/4/2020 Z DNE 27. 5. 2020 ZA NAKUP 
OSEBNEGA VOZILA ZNAMKE KIA PICANTO 1.0, LETNIK 2008, PO METODI NEPOSREDNE 

POGODBE 

OSNOVNI PODATKI 

Za postopek prodaje premičnega premoženja se po določbi 77. člena smiselno uporablja 52. 
Člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18 - (ZSPDSLS-1) kot faza: pogajanja z zainteresiranimi osebami pred 
sklenitvijo neposredne pogodbe, zato organizator vabi zainteresirane osebe k oddaji ponudbe 
za nakup. 

Organizator: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana - 
Polje. 
Upravljavec premičnega premoženja: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska 
cesta 45, 1260 Ljubljana — Polje. 

PREDMET NEPOSREDNE POGODBE 

Predmet prodaje: Osebno vozilo znamke: 	Kia 	Picanto 1.0, 
letnik 2008, št. šasije: KNEBA24428T593463 

Moč  motorja: 45,60 kW 
Št. prevoženih km: 121.562 km 
Barva vozila: E7B 
Motor B/D P Bencin 
Dodatna oprema 
Poškodbe vozila Vozilo je poškodovano na desni 

strani zadaj. 
Drugo (vozno/nevozno stanje, pnevmatike,...) Vozilo je v voznem stanju, v ceni 

so štiri zimske pnevmatike, letnik 
2019. 

Število ključev vozila 2 
Prometno dovoljenje Da. 

PONUDBENA CENA 

Ponudba se odda z vsebino iz priloge št. 2 te objave. Ponudbena cena za osebno vozilo Kia 
Picanto 1.0, letnik 2008 ne sme biti nižja od 1.300 EUR, pri čemer ponudbena cena predstavlja 
končni znesek kupnine. V primeru večjih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena 
pogajanja o višini kupnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri. 

SKLENITEV POGODBE 

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. Cene in drugi 
elementi ponudbe so zavezujoči. Vse stroške vezane na prepis vozila oziroma druge stroške, ki 
bodo nastali po podpisu pogodbe, nos kupec. Prodajna pogodba se bo sklenila po načelu videno 
— kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. Organizator si 
pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla — prodajne pogodbe, brez odškodninske 
odgovornosti, odstopi od pogajanj. 



Ponudniki s posredovanjem ponudbe dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih 
podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov - GDPR. Univerzitetna psihiatrična 
klinika Ljubljana bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja 
ponudb, uporabila le za namen poziva k sklenitvi pogodbe. 

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 

Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih (8) 
dneh od izdaje računa z nakazilom na račun prodajalca. Plačilo kupnine v določenem roku je 
bistvena sestavina pravnega posla. 

6. POGOJI IN ROK ZA PREJEM PONUDBE 

Ponudbo se posreduje na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 
45, 1260 Ljubljana - Polje ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@psih-kfinika.si. 
Ponudba se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi 023-10/4/2020e. 

V ponudbi mora ponudnik obvezno priložiti: 
izpolnjen, lastnoročno podpisan in v primeru, da ponudbo pošifia elektronsko, skeniran 
obrazec, ki je priloga št. 2 te objave ter, 
kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), v primeru, da gre za fizično 
osebo ali samostojnega podjetnika. 

Zainteresirane osebe naj pošljejo vloge v 20 dneh od dneva objave namere. Obravnavane bodo 
ponudbe, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo ponudb ali bodo tega dne oddane 
na pošto. 

Zbiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni po navadni 
pošti ali na njihov elektronski naslov najkasneje 15 dni po zaključenem postopku zbiranja 
ponudb. 

7. PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE 

Ogled je možen po predhodni najavi. Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna 
pojasnila kontaktni osebi Rak Mihič, tel: 01 5872 432 (vsak delovnik, med 13. in 14. uro) ali na e-
mail: rok.mihic@psih-klinika.si.  

Ljubljana, dne 27.5.2020 

Generalni direktor UPK Ljubljana 
prof. dr. Bojan Za 
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