JGZ Brdo
Predoslje 39
4000 Kranj
Številka: 51-7/2019-110-1
Datum: 5.4.2019
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000
Kranj, skladno z 52. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
31/18) objavlja:
NAMERO ZA PRODAJO PREMIČNINE PO METODI NEPOSREDNE
POGODBE
1. Naziv in sedež prodajalca
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo), Predoslje 39,
4000 Kranj
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je rabljena oprema v kompletu sestavljenem iz treh elementov:
-

hladilni agregat Daikin (l. 1993)
hladilni agregat Aeromega (l. 1993)
hladilni agregat Aquaciat2 (l. 2006)

Oprema je rabljena in se nahaja na sedežu prodajalca.
3. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Prodaja premičnine po metodi neposredne pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15
dni po pozivu prodajalca. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku lahko organizator
odstopi od sklenitve posla.
4. Najnižja ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti najmanj 1.000,00 EUR. Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno
ceno še 22% DDV. Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave. V kolikor bo
v roku prispelo več ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 3 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Sklenitev pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. Cene in drugi
elementi ponudbe ali ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči. Vse morebitne stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec. Oprema se prodaja po načelu videno kupljeno zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec je dolžan
na lastne stroške kupljeno opremo odmontirati in odstraniti do roka, ki mu ga določi
prodajalec. Kupec odgovarja za nastalo škodo, ki bi jo z malomarnim ravnanjem povzročil
prodajalcu na ostali opremi ali drugem premoženju.
7. Podrobnejši pogoji
Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe.
Ponudnik mora najkasneje do 26.4.2019 do 10.00 ure na elektronski naslov: ponudbe@brdo.si
z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi št. 51-7/2019-110-1 « poslati:
1. izpolnjen, lastnoročno podpisan in skeniran obrazec, ki je Priloga 1 te objave ter
2. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.je.

Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na
elektronski naslov naveden v ponudbi najkasneje 5 dni po zaključenem odpiranju ponudb.
8. Ogled in dodatna pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje se obrnite na g. Rozmana Roberta, telefon
04/2601 690, e-naslov: robert.rozman@brdo.si Ogled bo organiziran v tednu od 15. do 19.
4. 2019 na kraju samem. Čas ogleda med 10.00 in 13.00 uro.
Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti na zgoraj navedeni kontakt, vsaj
dva dni pred datumom ogleda. V primeru, da ne bomo prejeli prijav za ogled, le- ta ne bo
izveden.
9. Opozorilo
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla brez odškodninske odgovornosti postopek
prodaje ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom.
10. Obvestilo posameznikom glede Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
Osebni podatki, navedeni v ponudbi se obdelujejo za namen izvajanja ukrepov pred sklenitvijo
pogodbe in z namenom sklenitve pogodbe. Osebni podatki se varujejo v skladu z določili GDPR
in internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

JGZ Brdo

PRILOGA 1

PONUDBA ZA NAKUP RABLJENE OPREME ŠT. ________________________

Ponudnik:
Naslov:
Matična številka/EMŠO:
Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
a) sem skrbno pregledal(a) namero za prodajo št. 51-7/2019-110-1 z dne 5. 4. 2019 in da
v njej nisem našel(a) napake,
b) mi je stanje opreme v naravi poznano,
c) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno,
d) da opremo odstranim na lastne stroške v časovnem terminu prodajalca,
e) imam plačane davke in prispevke in
f) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR.
V skladu s tem ponujam za opremo odkupno ceno: …………..…, brez vključenega 22%
davka.*
* Ponudbena cena ne sme biti nižja od 1.000,00 € brez vključenega davka.

Ponudba velja do: 30.6. 2019

Kraj in datum:

Ponudnik:
podpis:

Slike opreme, ki se prodaja:

Tehnični opisi opreme, ki se prodaja:

