Številka: Su-VII-1/19-20
Datum: 9. 12. 2019
Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 - v nadaljevanju ZSPDSLS-1)
ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18), Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s premičnim premoženjem države za leto 2019, ki je v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
1. Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel: Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta neposredne pogodbe:

Zap. Inventarna Opis drugega premičnega premoženja
št.
številka

Najnižja
ponudbena
cena

Leto
nabave

Motorni vozili na podlagi 78. člena ZSPDSLS-1
1.

2.

13115369

13115467

Osebni avtomobil Renault Grand Scenic 2.0 dCi AUT, reg.
oznaka: LJ-AE*584, tip vozila: JZ0YAE, identifikacijska
številka: VF1JZ0YAE45882360, vrsta vozila: M1-osebni
avtomobil (AB vozilo z dvižnimi vrati zadaj), delovna
prostornina motorja: 1995 cm³, moč motorja: 110 kW, tip
motorja: M9R C6, vrsta goriva: D dizel, leto izdelave: 2011,
prva registracija: 7. 9. 2011, registriran, vozen, prevoženih
283.000 km, prvi lastnik
Osebni avtomobil Renault Laguna 2.0 dCi, reg. oznaka: LJEL*716, tip vozila: BT18J6, identifikacijska številka:
VF1BT18J649904557, vrsta vozila: M1-osebni avtomobil (AB
vozilo z dvižnimi vrati zadaj), delovna prostornina motorja:
1995 cm³, moč motorja: 110 kW, tip motorja: M9R B8, vrsta
goriva: D dizel, leto izdelave: 2013, prva registracija: 24. 10.
2013, registriran, vozen, v času objave prevoženih 157.000
km, prvi lastnik

Skupaj vse

3.100,00

2011

6.500,00

2013

9.600,00

3. Rok za prejem ponudbe: 30. 12. 2019
4. Oblika ponudbe in pogoji: Način prodaje vozil je videno – kupljeno. Ponudbo lahko
predložite v pisni obliki na naslov upravljavca (s pripisom "prodaja vozil") ali jo pošljete na enaslov: finance@us-rs.si .
5. Pogajanja: V primeru, da bo po prejemu ponudb zainteresiranih več oseb, se bodo opravila
pogajanja o ceni. Vozila bodo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno
vozilo, ki se prodaja.
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6. Način in rok plačila kupnine: najuspešnejši ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni od
sklenitve pogodbe na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije.
7. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Predkupna pravica ne obstaja.
9. Informacije o motornih vozilih lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, št.: 041 705- 782 ali 01/ 4776410, vsak delovni dan od 8.30 do 15.30. Ogled vozil je mogoč po predhodnem dogovoru.
10. Kontaktna oseba: Metka Štimec Janeš
11. Pooblaščena oseba s strani predstojnika upravljavca lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
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