
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje – NMP Mozirje 

Zgornjesavinjski ZD Nazarje (v nadaljevanju prodajalec) objavlja:  

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO REŠEVALNEGA 

VOZILA (št. 2/2019) 

ʘ ORGANIZATOR: Zgornjesavinjski ZD Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje. 

 

ʘ OPIS PREDMETA PRODAJE: Sanitetno reševalno vozilo VOLKSWAGEN Transporter 2.0 

TDI 4 MOTION (v nadaljevanju sanitetno vozilo). Moč motorja 103 kW. Leto izdelave: 2014. 

 

ʘ NAČIN PRODAJE: javno zbiranje ponudb. 

 

ʘ NAČIN IN ROK PLAČILA: kupec poravna celotno kupnino na podlagi izstavljenega računa 

prodajalca, najkasneje v roku 15 dni po izstavitvi računa.  

 

ʘ IZHODIŠČNA CENA IN KUPNINA: 

Izhodiščna cena za sanitetno vozilo znaša: 9500 € + DDV. 

 

ʘ DODATNE INFORMACIJE IN OGLED SANITETNEGA VOZILA: 

Dodatne informacije in ogled sanitetnega vozila (PO PREDHODNEM DOGOVORU) – Leon 

Ločičnik, 041/346-893 ali leon.locicnik@zd-mozirje.si. 

 

ʘ OBLIKA PONUDBE: ponudbo pisno poslati na naslov: Zgornjesavinjski ZD Nazarje, 

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje. Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naslova prodajalca 

napisano še: PONUDBA ZA NAKUP SANITETNEGA VOZILA in oznaka: PONUDBA. 

Ponudba se lahko dostavi tudi osebno na upravo ZD Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje 

ali najkasneje 5 minut pred začetkom odpiranja ponudb v sejno sobo ZD Nazarje, Zadrečka 

cesta 14, 3331 Nazarje. Osebno vročena ponudba mora biti v kuverti, na njej mora biti napisano 

enako, kot na ponudbi, ki je poslana po pošti. Prav tako se ponudba lahko odda po elektronski 

pošti: leonlocicnik@zd-mozirje.si. V zadevi mora biti obvezno napisano PONUDBA 

SANITETNO VOZILO. 

Na zadnji strani kuverte morajo biti napisani vsi podatki (ime, podjetje, naslov…) ponudnika.  

Ponudba mora biti izpolnjena v celoti in lastnoročno podpisana: 

- celotno izpolnjen OBRAZEC PRILOGA 1 

 

Prodajalec bo UPOŠTEVAL LE: 

- ponudbe, ki bodo izdelane skladno s temi navodili 

- ponudbe v katerih bodo priloženi zahtevani dokumenti 

- ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene. 

VSE OSTALE PONUDBE BODO IZLOČENE. 

 

mailto:leonlocicnik@zd-mozirje.si
mailto:leonlocicnik@zd-mozirje.si


Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje – NMP Mozirje 

ʘ IZBOR: izbran bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno (vendar ne manj od izhodiščne cene). 

 

ʘ ROK ZA ODDAJO PONUDB: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo najkasneje do 18. 4. 2019, 

do 11 ure, prispele na naslov: Zgornjesavinjski ZD Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje 

ali bodo do 18. 4. 2019, do 12:55 osebno vročena v ZD Nazarje – uprava ali sejna soba. 

Odpiranje ponudb NE bo javno, 18. 4. 2019, ob 13 uri, v sejni sobi ZD Nazarje (zgornji naslov). 

 

ʘ POGOJI PRODAJE:  

- ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo 

- ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da soglaša s pogoji iz razpisne dokumentacije 

- izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo skladno z razpisnimi pogoji in dopolnjeno z 

podatki iz ponudbe. Prodajalec izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih 

določil. Če ponudnik v 8 dneh ne bo vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od 

ponudbe. Prodajalec bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih petih letih, 

ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Prodajalec bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel 

zaradi odstopa od pogodbe. 

 

ʘ DRUGI POGOJI: 

- sanitetno vozilo se prodaja po načelu VIDENO – KUPLJENO, zato morebitne reklamacije po 

končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane 

- upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje ter bodo enake ali višje 

od zahtevane izhodiščne cene 

- prodajalec lahko po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja 

- ponudniki bodo o izidu postopka obveščeni po klasični pošti  

- izbrani ponudnik mora najkasneje v 8 delovnih dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega 

ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo  

- pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije in z njimi 

povezane osebe 

- kupec lahko sanitetno vozilo prevzame ob predhodnem plačilu celotne kupnine 

- do dneva prevzema sanitetnega vozila vsi stroški povezani z vozilom bremenijo prodajalca 

- v primeru poškodbe ali okvare vozila od dneva podpisa pogodbe do dneva prevzema vozila 

imata obe stranki pravico do odstopa od posla brez obveznosti do druge stranke 

- če kupec vozila ne prevzame v 10 delovnih dneh se šteje, da je odstopil od pogodbe 

- kupec mora v 1 delovnem dnevu po prevzemu sanitetnega vozila, iz vozila odstraniti VSE 

zunanje napise in oznake, ki se navezujejo na prodajalca. V primeru, da se sanitetno vozilo ne 

bo uporabljalo kot vozilo za prevoz pacientov, pa še vse ostale zunanje napise in oznake. 

ʘ USTAVITEV POSTOPKA: Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe postopek 

javnega zbiranja ponudb, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi. 

ʘ KONTAKTNI PODATKI ZA POSTOPEK JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Mitja Ločičnik, mitja.locicnik@zd-mozirje.si, 03/839-24-33.   

 

Darja Es, dipl. ms. – direktorica     Nazarje, 27. 3. 2019 
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                                            PRILOGA 1 

 

PONUDBA 
 

 

Priimek, ime, oz. podjetje ponudnika: 

 

Naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika: 

 

Davčna št. oz. ID za DDV ponudnika: 

EMŠO oz. matična št.: 

Telefon in elektronski naslov: 

 

Številka TRR (banka): 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (telefon): 

 

 

ZA SANINTETNO VOZILO PONUJAMO ODKUPNO CENO: 

                                                       € + DDV 

 

  

 

S podpisom izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa št. 

2/2019 z dne 27. 3. 2019, za zbiranje ponudb za prodajo rabljenega sanitetnega 

vozila. 

 

Kraj, datum:            Podpis:         žig (pravne osebe) 

 


