GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: http://www.gasilcikranj.si
Email: direktor@gasilcikranj.si

Številka:
Datum:

48-I/2017
17. 2. 2017

Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj, ki jo zastopa direktor Tomaž Krišelj, na
podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, v nadaljnjem besedilu:
ZSPDSLS) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO

RABLJENEGA GASILSKEGA VOZILA ZA
TEHNIČNE INTERVENCIJE

Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb
Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj.

Oseba za stike prodajalca
Vsa dodatna pojasnila o premičnini, ki je predmet prodaje in ostale informacije o pogojihza potrebe oblikovanja
ponudbe za nakup, lahko zainteresirani kupci dobijo pri prodajalcu, Gasilsko reševalni službi Kranj, Bleiweisova
cesta 34, 4000 Kranj.
Kontaktna oseba prodajalca je:
Ime in priimek:

Tomaž Krišelj, direktor

E-poštni naslov:

direktor@gasilcikranj.si

Telefonska št:

+384 (04) 237 52 51
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Interesenti se lahko preko kontaktne osebe dogovorijo tudi za ogled vozila, ki je predmet prodaje. Ogled
gasilskega vozila je mogoč po predhodni najavi pri kontakti osebi in sicer najkasneje do izteka šestih dni pred
rokom za oddajo ponudb.

Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je rabljeno gasilsko vozilo za tehnične intervencije TRV-2d.

Osnovni tehnični podatki

I.

Dimenzije vozila






Dolžina:
Širina:
Višina praznega vozila:
Skupna masa:

II.

Barva vozila







kabina
nadgradnja
blatniki in odbijači
rolete
platišča

do
do
do
do

7.000 mm
2.550 mm
3.600 mm
18.000 kg

rdeča RAL 3000
rdeča RAL 3000
bela RAL 9010
srebrna (gladke lamele)
črna barva (oz. originalna barva proizvajalca podvozja)

III. Podvozje vozila
Podvozje STEYR - MAN 18 . 313 ima pogon 4 x 4, tip motorja Tip D2866LF26, 6 valjni vrstni tekočinsko hlajen
motor, medosno razdaljo 3600 mm, stopnjo nosilnosti - skupna teža 18.000 kg, hladilnik vode in hladilnik
polnilnega zraka, dva rezervoarja za zrak (en spredaj in en zadaj z dodatnim priklopom za hitri priklop za
polnjenje), dizel motor EURO 3, moči 310 KM (228kW), navor motorja 1500 Nm v območju 400 vrtljajih/min,
prostornina motorja 11.967 ccm3 motorna zavora večstopenjska, ojačena (dodaten sistem), števec delovnih ur,
zračni kompresor do 360 ccm3. Brez omejitve hitrosti (intervencijska hitrost najmanj 120 km/h), naprava za hladni
zagon motorja. Poleg osnovne barve je podvozje dodatno zaščiteno proti koroziji.
Vozilo ima cca. 65.000km.

IV. Menjalnik
Menjalnik je razdelilni menjalnik VG 172. Ima 4 nižje prestave in 4 višje prestave. Prestavitev med nižjimi in višjimi
prestavami je na prestavni ročici. Menjalnik ima tudi možnost polovičnih stopenj in prestavljanje s pomočjo
sklopke s pritiskom na gumb na prestavni ročici.
Ima izvor moči (odgon) trajen, za pogon hidravlične črpalke za dvigalo in vitel.
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Prednja os - gnana pogonska os. Oznaka VP 09. Prednje vzmetenje parabolično približno 8000 kg. Zapora
diferenciala na prednji os z opozorilnim zvočnim signalom, omejena sposobnost krmiljenja pri vklopljeni zapori
diferenciala prve osi, vklopljiv pogon prednje osi, stabilizator za prednjo os.
Zadnja os - gnana pogonska os. Oznaka AP H9 - 13120 vzmetenje parabolično najmanj 13.000kg. Zapora
diferenciala na zadnji osi, stabilizator za zadnjo os.
V.

Zavore

Vozilo ima dvokrožni zračni zavorni sistem, bobnaste zavore na prednji in zadnji osi, ABS zavorni sistem.

Nadgradnja

I.

Dvigalo

Dvigalo so vgradili v delavnici BIJOL d.o.o.
Vgrajeno je hidravlično dvigalo Palfinger PK 23002E:
-

-

II.

največji moment dviganja neto 218,8 kNm po Din 15018 H1 / B3,
največji hidravlični doseg 17,0 m,
nihajna roka se zalomi nazaj za 15 °,
kot obračanja 400 °,
dva stransko in navpično izvlačljiva hidravlična stabilizatorja na širino 6.6 m,
gibljivi stabilizatorji z blokirnim ventilom in zasunom,
ločena ventila na stabilizatorjih s protipovratnim ventilom,
dva dodatna stransko in navpično hidravlično izvlačljiva stabilizatorja na širino 5.2 m,
7 funkcijske daljinske komande PALFINGER / DANFOS z linearnimi ročicami, 7 funkcijski komandni
blok, vključno z dodatnimi stikali na komandnem pultu, 4 od tega zvezane (HPLS, ON / OFF, premostitev
blokade),
vsi hidravlični cilindri dvojno delujoči,
preobremenitveno varovanje tip PAL 50,
LED displej preobremenitvenega delovanja na oddajniku,
cevna napeljava za dva priključka (rotator in grabež),
libela montirana na obeh straneh,
števec obratovalnih ur z indikatorjem servisnih intervalov, led reflektor na dvigalu,
blokirni ventili na cilindru dvižne, nihajne in teleskopske roke,
vitel 23.0 kN (2.340 kg) potezne sile, dolžina vrvi 52 m, premera 10 mm, z elektro hidravličnim stop
stikalom in zapornim stikalom, montiran na nihajni roki

Vitel

Spredaj: hidravlični vitel sistem WERNER SPULMAT "C" z vlečno silo 50 Kn, dolžina kabla 60 m, premera 13 mm
z jekleno kljuko na koncu, povprečna hitrost vlečenja 10 m/min, s pretrgno silo 150 kN, vlečni kot +/- 25°
Zadaj: preko škripca, vlečna sila 100 kN.

III. Nadgradnja
Nadgradnja izdelana v podjetju Gasilska vozila Pušnik d.o.o.
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Dodelave na kabini: namesto naslonjala sovozniške klopi dva IDA
V vozilu je nameščen pnevmatski teleskopski steber 2 x 1500 W, katerega dvig je 3.6 m nad vozilo. Povezan je z
električnim agregatom. Steber je električno vrtljiv in se pri spustu ročne zavore samodejno pogrezne v zabojnik na
strehi nadgradnje, pri tem reflektorja ugasneta. Reflektorja na stebru imata električni nagib.
Elektrifikacija vozila je standardna z razsvetljavo boksov, ki se vklapljajo samodejno z odpiranjem rolet (kontrola v
kabini).
Na strehi kabine je nameščen svetlobno zvočni most Federal z vgrajenimi modrimi bliskavkami, zvočnikom in
tritonsko sireno. V prednjo masko hladilnika sta vgrajeni dve modri bliskavki, kakor tudi na boke vozila spredaj in
zadaj.
V zgornjem robu boksov so vgrajene neonske luči za osvetljevanje okolice in pohodne strehe. Na bočnih
ogledalih sta dva reflektorja za osvetljevanje okolice pri vzvratni vožnji. Vklapljata se prestavno ročico ali posebej
s stikalom v kabini.
V kabini je nameščen barvni monitor, na zadnjem delu vozila pa kamera za vzvratno vožnjo.
Na nadgradnjo zadaj sta vgrajena dva iskalna reflektorja z možnostjo regulacije usmerjanja snopa svetlobe.
Komande se nahajajo v boksu zadaj.
Vozilo ima priključek za polnjenje zraka in vzdrževanje akumulatorja (220V) preko zunanjega vira, podjetja
Medved&Mihelič. Polnilnik se ob zagonu motorja avtomatsko izključi.
Na kabini sta dve anteni za UKW postajo.
Vozilo ima na vsaki strani 2 roleti. V prvem boksu levo in desno stana vsaki strani po dve izvlečni steni, 5
predalnikov in spodaj večja izvlečna polica. Tukaj je tudi preklopna stopnica. V drugem boksu levo je gasilna
naprava, na desni pa so 3 predali.
IV. Gasilna naprava
V prostoru za kabino je nameščen rezervoar 500 l vode. V zadnjem delu vozila je vgrajena VT črpalka
Rosenbauer UHPS 7012, nad njo pa z elektro navijanjem opremljen navijak z 60 m VT cevi 13 mm.

Oprema

I.

Boks L1
-

Tesnilna masa
Kapljevinska obleka Tyvek 2x
Zaščita ponjava za jaške
Podložne plošče 10*10, 10*5 in 10*2,5 10x
Dvosmerna hidravlika stara
Bremenska dvigalka 2x
Zaboj z ročnim orodjem
Trak silver tape
Stabfast 3x
Nož za rezanje varnostnih pasov
Delovna vrv
Klinasta zagozda za stab fast
Tolkalo za razbijanje stekla
Gurtne 4x
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II.

Podlaga za orodje
Klešče za železo
Kramp
Macola
Gasilska sekira
Sekira
Udarno dleto 2x
Macola- mala
Trak za označevanje
Signalna luč oranžna
Lomilni drog
Triopan znak
Kovček za razbijanje stekel Glas Management
Zaščita pred drobci stekla 2x
Zaščita zračne vreče Octopus
Zaščita sovoznikove zračne vreče
Lesene podloge Weber 3x
Cev za zrak na kolutu
Zaščita pred vrezninami za delo z motorno žago - hlačnici
Kantica za mešanico in olje
Pnevmatski vijačnik
Električni podaljšek na kolutu
Električno rezalno orodje
Ključ za menjavo rezalne plošče na rezalnem orodju
Rezalna plošča 2x
Povratna žaga
Folija za stekla 5x
Kanta za gorivo 2x
Tlačna posoda na stisnjen zrak 6l 2x
Boks L2

-

Bioversal
Gasilni aparat na prah ABC S 50kg
D cev 2x
Ročnik za prah
Posoda za penilo 25l
Visokotlačna pumpa Rosenbauer UHPS z navijakom
C cev
Nastavek na ročnik za peno

III. Kabina
-

Komandna konzola za dvigalo Palfinger
UKV postaja Motorola 2x
Konzola za vitel
Zaščitne maske za prah
Rokavice rdeče
Papirnate brisačke
Ključ za odpiranje dimniških vrat
Gasilni aparat S2
Dvigalka
Prva pomoč
Polnilec z baterijo za dvigalo Palfinger
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-

Monitor za vzratno kamero

IV. Streha
-

Svetlobni stolp
Reflektor vrtljiv, 1000W 2x
Lestev delovna 3 delna
Lopata
Omelo
Gozdarski cepin
Jeklenica večja 3x
Gozdne klešče
Dvižna blazina okrogla z ventilom in 2x cev
Ribiške hlače 2x
2x absorbcijsko črevo
Pivniki
Vrečka 100l absorberja

V.

Boks D1

-

Zaščitne rokavice 2x
Koš za odpadke
Milo
Zaboj za igle
CO2 5kg 2x
Gasilni aparat na peno 9l 2x
Požarna odeja
Agregat
Jeklenica v zaboju 3x
Škripec mali 2x
Škripec veliki 1x
Utež za jeklenico za delo z vitlo dvigala
Naprava žični poteg (tirfor)
Jeklenica za tirfor
Jeklenica kratka 2x
Gurtna kratka s pritrdiščem
Delavna vrv
Škripci 3x
Škobec 5x
Sidrišče za tirfor s pripadajočimi klini
Podložniki za stabilizator za dvigalo 4x
Neskončna gurtna 3m 4x
Neskončna gurtna 1m
Široka gurtna 4x
Podloga za opremo
Delovna vrv 1x

VI. Boks D2
-

Žleb 3x
Lovilna posoda 2x
Metla
Lopata
Absorber za olje 20l 6x
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-

Cevna zaščita 2x
Zračna črpalka za gorivo
Odeja 3x
Koritasta nosila

Predkupna pravica
Na premičnini, ki je predmet prodaje ne obstoji predkupna pravica.

Vrsta pravnega posla
Premičnina se prodaja po postopku prodaje premičnine na podlagi javnega zbiranja ponudb skladno z določili
ZSPDSLS. Naročnik si pridržuje pravico, da po prejemu ponudb s ponudniki, ki bodo oddali ponudbe, izvede
dodatna pogajanja.

Izhodiščna vrednost predmeta prodaje
Izhodiščna vrednost predmeta prodaje je 79.000,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati celotno kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca v roku največ 8 dni od
izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla.

Plačilo varščine
Zainteresirani kupci morajo plačati varščino v višini 10 % izhodiščne vrednosti premičnine, to je 7.900,00 EUR.
Varščino je potrebno nakazati na račun Gasilsko reševalne službe Kranj, številka SI56 0125 2603 0194 495 odprt
pri UJP. Plačana varščina bo kupcu, ki bo predložil najugodnejšo ponudbo in bo z njim sklenjena pogodba
vračunana v ceno, neuspelim kupcem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od javnega odpiranja ponudb
oziroma izvedbe dodatnega kroga pogajanj v kolikor bodo ta izvedena. Potrdilo o plačani varščini mora
zainteresirani kupec priložiti svoji ponudbi.

Način in rok predložitve ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je najkasneje do 17. 3. 2017 do 10:00 ure.

7

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: http://www.gasilcikranj.si
Email: direktor@gasilcikranj.si

Zainteresirani kupec odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:



osebno na naslov: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 KRANJ
po pošti na naslov: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 KRANJ

Ponudba mora v vložišče prodajalca prispeti do navedene ure. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k
prodajalcu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene zainteresiranim
kupcem.
V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom
oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi prodajalca.
Zainteresirani kupec predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da
neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo predmeta naročila.
Prodajalec ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na
vseh ovitkih naj bo naveden naziv, točen naslov, telefonska številka in e-mail zainteresiranega kupca.

Veljavnost ponudbe
Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za
zavrnitev ponudbe.

Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 KRANJ dne 17. 3. 2017 ob 11:00 uri
Predstavniki zainteresiranih kupcev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje kupca, lahko na postopek
odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki zainteresiranega kupca, le-ti
se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez
možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Prodajalec bo prisotnim predstavnikom zainteresiranih kupcev vročil kopijo zapisnika o odpiranju ponudb. V
kolikor se kopija zapisnika ne vroči na odpiranju ponudb, jo bo prodajalec posredoval zainteresiranim kupcem po
elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v ponudbah. Prodajalec si pridržuje pravico, da
zapisnike posreduje tudi na drug ustrezen način (po pošti, po faksu, ipd.).

Kriterij za izbor ponudbe
Kriterij za izbiro najugodnejšega kupca je skupna ponudbena cena. O najugodnejši ponudbi bo odločala
strokovna komisija prodajalca.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti
predmeta prodaje. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb (skupna ponudbena cena več
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zainteresiranih ponudb bo enaka), bo komisija prodajalca z najugodnejšimi zainteresiranimi kupci izvedla dodatna
pogajanja.
Zainteresirani kupci, ki bodo oddali ponudbe bodo o izboru obveščeni najkasneje v 15 dneh od javnega odpiranja
ponudb oziroma izvedbe dodatnega kroga pogajanj v kolikor bodo ta izvedena.

Ustavitev postopka prodaje
Prodajalec Gasilsko reševalna služba Kranj si pridržuje pravico, da s soglasjem predstojnika kadarkoli do
sklenitve pravnega posla prodaje premičnine ustavi postopek. Zainteresirani kupec se z oddajo ponudbe
zavezuje, da ne bo imel do prodajalca nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši
kupec, oziroma da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe postopka prodaje
ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov, ki jih bo imel zainteresirani kupec s pripravo ponudbe.

Sklenitev pogodbe
Prodajalec bo s kupcem, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo sklenil pogodbo najkasneje v roku 15 dni po
opravljeni izbiri. Če izbrani kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki izvirajo iz sfere kupca,
prodajalec zadrži predloženo varščino.

Drugi pogoji za prodajo vozila
Bistven dodatni pogoj, ki ga morajo zainteresirani kupci v polnosti upoštevati pri oddaji ponudbe je dejstvo, da bo
prodajalec vozilo, ki je predmet prodaje, v dejansko posest kupcu predal v roku enega meseca po tem, ko bo
prodajalec prevzel novo vozilo, za katerega je izvedel postopek javnega naročila, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil pod oznako JN004852/2016-B01, z dne 23.08.2016. Skrajni datum za predajo vozila v posest je do
30. 6. 2017.
Prodajalec in kupec bosta torej pogodbo sklenila po zaključenem postopku javnega zbiranja ponudb, po sklenitvi
pogodbe mora kupec v roku 8 dni po izstavitvi računa tudi plačati dogovorjeno ponudbeno ceno, v posest pa bo
kupec vozilo prejel, kot že opredeljeno zgoraj v roku 1 meseca po tem, ko bo prodajalec prevzel novo vozilo
oziroma najkasneje do 30. 6. 2017.
V zvezi z zgoraj navedenim dodatnim pogojem prodajalec pojasnjuje, da potrebuje staro vozilo za redno izvajanje
dejavnosti, zato posesti nad vozilom ne more predati preden za to ne pridobi novega vozila in se na tem vozilu
tudi strokovno uvede in usposobi.
Ob upoštevanju vsega navedenega se torej prodaja vozila, izvede ob uporabi 60. člena Stvarnopravnega
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), konkretno skladno z določili, ki urejajo posestni konstitut in so
opredeljeni v drugi alineji tretjega odstavka prej navedenega člena 1. Lastninska pravica bo s podpisom pogodbe
in predajo kupnine torej prešla na kupca, ki bo vozilo, ki je predmet prodaje, prepisal nase in prevzel vse
Izročitev premičnine se šteje za opravljeno s sklenitvijo pravnega posla o prenosu lastninske pravice brez dejanske izročitve:
če je bila premičnina že pred sklenitvijo pravnega posla v posesti pridobitelja (izročitev na kratko roko);
če sta se stranki dogovorili, da premičnina kljub prenosu lastninske pravice še naprej ostane v posesti
prenosnika (posestni konstitut).

1
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preostale obveznosti z naslova prenosa lastninske pravice, pri čemer pa se strinja, da bo posest nad vozilom
prevzel šele ob izpolnitvi zgoraj navedene okoliščine, da torej prodajalec prevzame novo vozilo.
V zvezi z obdobjem, ki bo preteklo med prenosom lastninske pravice (med podpisom pogodbe in plačilom
kupnine) in dejanskim prenosom posesti, se prodajalec zavezuje, da bo z vozilom ravnal s skrbnostjo dobrega
gospodarja oziroma skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Pogodbeni stranki bosta ob podpisu pogodbe izvedli tudi
detajlen pregled vozila o čemer bo voden tehnični zapisnik, prav tako bo enak pregled vozila opravljen tudi ob
dejanski predaji posesti. V kolikor bi bilo ob drugem pregledu vozila (ob dejanskem prenosu posesti) ugotovljeno,
da so v prej navedenem obdobju od prenosa lastninske pravice do dejanske predaje posesti na vozilu nastale
kakršnekoli poškodbe, ki niso posledica poteka časa ali normalne obrabe vozila, se prodajalec obvezuje, da bo te
poškodbe odpravil oziroma bo kupcu vrnil del kupnine, ki bo sorazmeren zmanjšanju vrednosti vozila zaradi
obravnavane poškodbe.
Kupec mora pri podaji ponudbe in ponudbene cene v polnosti upoštevati vse zgoraj navedene dodatne zahteve in
pogoje prodajalca. S predložitvijo ponudbe se namreč kupec strinja z vsemi pogoji in zahtevami ter potrjuje, da iz
navedenih razlogov ne bo zahteval kakršnihkoli dodatnih povračil.
V kolikor bo v okviru izvedbe predaje posesti in lastninske pravice potreben še kakršenkoli dodaten dogovor
oziroma pravni posel, bosta pogodbeni stranki tega dogovorili sporazumno ter ob upoštevanju relevantne
področne zakonodaje.
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Ponudba

Na osnovi javnega razpisa za prodajo rabljenega gasilskega vozila za tehnične intervencije, ki je v lasti Gasilsko
reševalne službe Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj, podajam naslednjo ponudbo za nakup vozila, ki je
predmet razpisa.

NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON (GSM):
TELEFAKS:
DAVČNA ŠTEVILKA oz. ID ZA DDV:
EMŠO oz. MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠTEVILKA TRR ZA VRAČILO
VARŠČINE:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS
PONUDBE IN POGODBE:

Oddajam ponudbo za nakup rabljenega gasilskega vozila za tehnične intervencije TRV-2d (registracijska
številka: KR23-79A) za katero sem vplačal varščino.

Ponudbena cena v EUR brez DDV in podpis
(navedite ponujeno vrednost za nakup in se poleg nje podpišite; podpis brez ponudbene vrednosti pomeni, da
ponujate nakup po izhodiščni vrednosti)

Podpis:

PLAČILO VARŠČINE:
TRR: SI56 0125 2603 0194 495 (UJP)
sklic: 17032017
namen: varščina za nakup gasilskega vozila
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S podpisom ponudbe potrjujem:
-

da sem v celoti seznanjen z vsebino razpisa in pogoji prodaje ter jih v celoti sprejemam,

-

da sem seznanjen z vsemi prilogami in pojasnili, ki so bila objavljena na spletni strani prodajalca poleg
razpisne dokumentacije,

-

da sem v celoti seznanjen z dejanskim in pravnim stanjem premičnine za katere nakup oddajam
ponudbo,

-

da ne bom od prodajalca zahteval vračila varščine v primeru, da je prodajalec upravičen do zadržanja
varščine zaradi izpolnjenih pogojev, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji,

-

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi v ponudbi navedeni podatki resnični in
točni.

Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Priloge:
-

fotokopija osebnega dokumenta

-

potrdilo o vplačilu varščine

Kraj in datum:

Ponudnik:

(žig in podpis)
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Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe je osnutek in je lahko predmet prilagoditve, pri čemer pa se ne bodo spremenile bistvene
sestavine vzorca.

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, matična številka: 5015561000, ID za DDV: SI 65639642, ki jo
zastopa direktor Tomaž Krišelj (v nadaljevanju prodajalec)
in
__________________, __________________, davčna številka: _________
(v nadaljevanju kupec)
skleneta naslednjo

PRODAJNO POGODBO
ZA NAKUP RABLJENEGA GASILSKEGA VOZILA ZA TEHNIČNE INTERVENCIJE

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:


da je prodajalec lastnik delovnega vozila tipa MAN-STEYR / H51 / 18.313 FAK /, identifikacijska številka
VANH51ZZZ3M365038 z registrsko oznako KR23.79A (v nadaljevanju: premičnina);



da je bil kupec izbran v postopku javnega zbiranja ponudb, št. _________ z dne ___________;



da je bila izhodiščna cena za premičnino določena na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca in je
znašala 79.000,00 EUR,



da je kupec v postopku zbiranja ponudb podal ceno za odkup premičnine ___________ € brez DDV;



da je bil kupec na podlagi dejstev iz prejšnjih alinej pozvan k sklenitvi te prodajne pogodbe.

2. člen
Prodajalec Gasilsko reševalna služba Kranj proda in izroča v trajno last in posest premičnino iz prve alinee
prvega člena te pogodbe kupcu za kupnino ___________ EUR brez DDV.
Kupec se zaveže od dneva nakupa dalje plačevati vse morebitne dajatve in stroške, ki odpadejo na predmet
prodaje. Morebitne neplačane dajatve ali stroške, ki odpadejo na premičnino, ki so predmet te pogodbe in so do
dneva nakupa/prodaje že nastali in niso bili plačani, se zavezuje plačati prodajalec.
Kupec kupi in sprejme v trajno last in posest premičnino iz prve alinee prvega člena te pogodbe, in se zavezuje
prodajalcu, pod pogoji iz te pogodbe, plačati kupnino na katero se obračuna DDV, ki bremeni kupca.
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3. člen
Kupec se zavezuje poravnati kupnino po tej pogodbi na transakcijski račun prodajalca številka SI56 0125 2603
0194 495 (UJP), v roku 8 dni od dneva izstavitve računa s strani prodajalca. Vplačana varščina se poračuna s
kupnino.
V kolikor kupec ne poravna kupnine v roku iz prvega odstavka tega člena, se mu za vsak dan zamude zaračunajo
zakonsko določene zamudne obresti.
4. člen
Prodajalec proda in kupec kupi vozilo v obstoječem stanju, ki sta ga pogodbeni strani predhodno ugotovili ali
preizkusili.
Za vozilo ob nakupu velja klavzula videno-kupljeno. Prodajalec in kupec se strinjata, da so znane vse okoliščine
in stanje vozila, hkrati pa je kupec pred nakupom na dan _______ opravil popoln pregled vozila o čemer je bil
napravljen zapisnik, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.
5. člen
Pogodbeni stranki bosta skladno z določbami javnega razpisa posest na vozilu izročili skladno z določili stvarno
pravne zakonodaje, ki se nanaša na posestni konstitut.
Kupec se strinja, da bo prodajalec vozilo, ki je predmet prodaje v dejansko posest kupcu predal v roku enega
meseca po tem, ko bo prodajalec prevzel novo vozilo. Skrajni datum za predajo vozila v posest je do 30. 6. 2017.
Prodaja vozila se torej izvede ob uporabi 60. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13),
na način, da se lastninska pravica na vozilu prenese s podpisom te pogodbe in predajo kupnine, posest nad
vozilom pa bo kupec dejansko pridobil v roku enega meseca po tem, ko bo prodajalec prevzel novo vozilo
oziroma najkasneje do 30. 6. 2017.
V zvezi z obdobjem, ki bo preteklo med prenosom lastninske pravice (med podpisom pogodbe in plačilom
kupnine) in dejanskim prenosom posesti, se prodajalec zavezuje, da bo z vozilom ravnal s skrbnostjo dobrega
gospodarja oziroma skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Pogodbeni stranki bosta ob podpisu pogodbe izvedli tudi
detajlen pregled vozila o čemer bo voden tehnični zapisnik, prav tako bo enak pregled vozila opravljen tudi ob
dejanski predaji posesti. V kolikor bi bilo ob drugem pregledu vozila (ob dejanskem prenosu posesti) ugotovljeno,
da so v prej navedenem obdobju od prenosa lastninske pravice do dejanske predaje posesti na vozilu nastale
kakršnekoli poškodbe, ki niso posledica poteka časa ali normalne obrabe vozila, se prodajalec obvezuje, da bo te
poškodbe odpravil oziroma bo kupcu vrnil del kupnine, ki bo sorazmeren zmanjšanju vrednosti vozila zaradi
obravnavane poškodbe.
Kupec s podpisom te pogodbe v polnosti soglaša in pooblašča prodajalca, da za čas od prenosa lastninske
pravice do prenosa posesti uporablja vozilo za dejavnost, ki jo opravlja in se zavezuje, da iz tega naslova od
prodajalca ne bo zahteval kakršnihkoli povračil ali nadomestil, razen v primeru poškodb, ki niso posledica poteka
časa ali redne obrabe.
Vse morebitne dodatne potrebne pravne posle v zvezi z uporabo vozila bosta pogodbeni stranki sklenili
sporazumno ter so dodatek in sestavni del predmetne pogodbe.

6. člen
Pogodbeni stranki pri pooblaščeni osebi opravita prepis vozila, s čimer prodajalec na kupca prenese lastninsko
pravico na avtomobilu. Vsi stroški prenosa lastninske pravice bremenijo kupca.
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7. člen
Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, kolikor ni to izrecno določeno v tej
pogodbi. Kupec je preveril dejansko stanje in pravno stanje premičnine.
8. člen
Vse stroške v zvezi z izvedbo te pogodbe t.j. davke, takse, stroške prepisa in druge spremljajoče stroške prenosa
lastninske pravice se zavezuje plačati kupec.
9. člen
Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe in jih stranki ne moreta rešiti sporazumno, je
pristojno sodišče po sedežu prodajalca.
10. člen
Ta pogodba je sestavljena v 2 enakovrednih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po en izvod.
11. člen
Ta pogodba je sklenjena z dnem obojestranskega podpisa.

Številka:
Datum:

PRODAJALEC:

KUPEC:

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ
direktor: Tomaž Krišelj
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