
 

 

 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODPRODAJO RABLJENIH OSEBNIH 
IN TOVORNIH VOZIL JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKA 
PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D. O. O. 

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. (v nadaljevanju LPT 

d.o.o.) objavlja javno zbiranje ponudb za odprodajo službenih vozil. Predmet prodaje so rabljena 

vozila v lasti podjetja LPT d.o.o.. Izhodiščna cena je ocenjena tržna vrednost posameznega 

predmeta v katero je vključen DDV. 

 
1. PREDMET PRODAJE 

Predmet prodaje je eno (1) osebno vozilo. 

 
 

- Vrsta vozila: Osebno vozilo 
 

• Znamka: Citroen Berlingo 1.6 HDI, LJ LPT-038 

• Leto izdelave: 2011 

• Vrsta goriva: Dizel 

• Delovna prostornina motorja: 1560 ccm3 

• Moč motorja:  55,2 kW 

• Številka šasije: VF77C9HTCBJ617600 

• Prevoženi kilometri: cca. 122.297 km 

• Stanje vozila: Vozilo je vozno in v delujočem stanju 

Izhodiščna cena 1.900 € brez DDV 

                                                              

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. NAČIN, MESTO IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE 

 
 

Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »JAVNO ZBIRANJE 
PONUDB ZA ODPRODAJO OSEBNIH IN TOVORNIH VOZIL – NE ODPIRAJ!« na naslov 

Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. 

Ponudbe morajo biti oddane priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni podjetja. Na hrbtni 

strani pošiljke mora biti naveden točen naziv in naslov ponudnika. 

 
Rok za oddajo ponudb je najkasneje do petka 14.10.2022, do 13. ure. Ponudbe, ki bodo 

prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. 

 
Pravočasno prispele ponudbe bodo pregledane in obravnavane s strani komisije prodajalca. 

 
Odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi Javnega podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o., dne 17.10.2022 ob 13.00 uri in bo javno. 

 
Vsi ponudniki bodo o odločitvi pisno obveščeni po elektronski pošti, na e-naslov, ki bo naveden 

v ponudbi, najkasneje do 19.10.2022. 

 
 

3. VSEBINA ZAVEZUJOČE PONUDBE 

 
 

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje v celoti izpolnjen ter lastnoročno podpisan 

obrazec ponudbe za nakup vozila ter izjave (priloga 1). Vsak ponudnik lahko odda več 
ponudb, pri čemer je za vsako vozilo potrebno izpolniti svoj obrazec. 

 
 

4. VARŠČINA 

 
 

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10% od ponujene 
cene. Varščino je potrebno poravnati na račun JP LPT št. računa: SI 56 0292 4025 7278 

041 odprt pri NLB banki ter sklic: LPT-372-001/2022-002 

 
Varščino je potrebno plačati najkasneje do roka za oddajo ponudb oziroma toliko prej, da 

je možno popolne ponudbe s priloženim potrdilom pravočasno oddati. 

 
Varščina bo izbranem ponudniku vračunana v kupnino. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, 

pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku Javnega zbiranja ponudb. 



 

 
 
 
 

5. 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 ponudbeno ceno, bodo 
z njimi izvedena dodatna pogajanja o ceni. 

 
6. ROK ZA SKLENITEV PRODAJNE POGODBE 

 
 

Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 5 koledarskih dni od prejema 

pisnega obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v za to 

določnem roku velja, da je odstopil od sklenitve pogodbe, pri čemer si prodajalec pridružuje 

pravico skleniti kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom, varščino pa 

zadrži. 

 
V primeru, da bodo s kupci opravljena pogajanja, se kupoprodajna pogodba sklene 
nemudoma po zaključku pogajanj. 

 
 

7. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 

Izbrani ponudnik mora celotno kupnino plačati v roku 5 koledarskih dni od sklenitve 

prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v 

prodajni pogodbi. 

 
 

8. NAČIN PRODAJE IN VRSTA PRAVNEGA POSLA 

Vozilo se prodaja po načelu >>VIDENO – KUPLJENO<< zato kasnejših reklamacij ne 

bomo upoštevali. 

 
 

9. DODATNA POJASNILA IN OGLED 

Ogled vozil je možen na lokaciji AVTO SEJEM, Cesta dveh Cesarjev od ponedeljka do 

petka, za dogovor ogleda in ostala pojasnila lahko pokličete kontaktno osebo za ogled: 

Aleš Tola, 041-437-237 ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: 

ales.tola@lpt.si 
 
 

Pripravil: 
Janko Tomšič 
 

 
 
 
 

Priloga: 

• Obrazec za oddajo ponudbe 

mailto:ales.tola@lpt.si


 

 
 
 
 
 
 
 

PONUDBA ZA NAKUP AVTOMOBILA IN IZJAVA NA PODLAGI OBJAVE JAVNEGA 
ZBIRANJA PONUDB 

 
 

Ponudnik: 
 

Naslov: 
 

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:    

Kontaktna oseba:    

Elektronski naslov kontaktne osebe:   

Telefon:   

Številka TRR-ja z navedbo banke:  

 

IZJAVLJAM: 

 
• DA SOGLAŠAM, da Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. skladno z veljavno 

zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov 

(Uradni list EU, št. 119/1) zbira, obdeluje, uporablja, shranjuje in ažurira moje osebne 

podatke: 

 
- ime in priimek 
- enotno matično številko občana (EMŠO) 
- davčna številka 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča 

telefonske številke 
- naslov elektronske pošte in 

TRR za morebitno vračilo kavcije 

 

• DA SOGLAŠAM, da se bodo zgoraj navedeni moji osebni podatki obdelovali in uporabljali za 

namen morebitnih postopkov prodaje premičnine v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska 

parkirišča in tržnice, d.o.o.. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov velja do 

mojega pisnega preklica oziroma umika soglasja. 



 

 
 
 
 
 

 

IZJAVLJAM, da sem skrbno pregledal(a) vsebino objave javnega zbiranja ponudb in da v njem 

nisem našel(a) napake. Izjavljam, da sem seznanjen(a) s tem , da se bo pogodba sklenila na 

način videno-kupljeno. V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi: 

 
Za predmet: 

Vrsta vozila: 

Znamka vozila in tip vozila: 

Delovna prostornina motorja: 

Moč motorja: 

Številka šasije: 

Leto izdelave: 

Kilometrina: 

Stanje vozila: 

 
PONUDBENA CENA brez DDV: EUR (biti mora enaka z izhodiščno ali višja) 

z 

besedo:  
 
 

Kraj in datum:  Ponudnik:  


