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Številka: 023-36/2021/2

Datum:   13. 7. 2021

Ministrstvo za javno upravo na podlagi 52., 78. in 79. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNEM PRENOSU RAČUNALNIŠKE 

OPREME

1. Uvod in predmet donacije 

Ministrstvo za javno upravo izraža namero za neposredno sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu 

računalniške opreme, predmet katere bi bil prenos lastninske pravice na računalniški opremi, ki je v lasti 

Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za javno upravo in je v celoti amortizirana. Računalniška 

oprema je specificirana v prilogi 1 te namere.1

S to namero za brezplačen prenos računalniške opreme Ministrstvo za javno upravo zasleduje namen

oz. namene, ki so razvidni iz drugega odstavka 2. točke te namere. 

Računalniška oprema se prevzema v stanju, v kakršnem je, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 

pogodbe o brezplačnem prenosu ne bodo upoštevane. 

2. Pogoji in način oddaje ponudbe

Ponudbe lahko oddajo izključno neprofitne organizacije oz. pravne osebe, ki na podlagi zakona ali akta, 

v katerem je določila svoj namen, dejavnost in način upravljanja (ustanovni akt) dobiček ali presežek 

prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja 

ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh 

obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo neprofitno organizacijo z enakim ali podobnim 

namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava. 

Ponudnik za prevzem računalniške opreme se bo s pogodbo o brezplačnem prenosu zavezal, da bo 

računalniško opremo uporabil izključno z namenom njenega nadaljnjega zagotavljanja osebam, ki to 

opremo potrebujejo; učencem, dijakom, študentom; starostnikom in drugim ranljivim skupinam kot so 

na primer brezposelni, invalidi, ter druge primerljive ranljive skupine, ki bi potrebovale tovrstno 

računalniško opremo.

Ponudbi mora biti priložena kratka obrazložitev namena uporabe računalniške opreme, ki mora obsegati 

najmanj naslednje sestavine: način uresničitve namena, katerim organizacijam oz. osebam je 

računalniška oprema namenjena, njihovo predvideno število in obdobje v katerem bo računalniško 

opremo oddana oz. uporabljena za namen, ki ga ponudnik zasleduje. 

Prevzemnik mora prevzeti celotno računalniško opremo iz priloge 1. Lahko pa prevzame računalniško 

opremo zgolj na eni ali več posameznih lokacijah, kjer se računalniška oprema nahaja in so razvidne iz 

priloge 1, vendar mora prevzeti celotno opremo, ki se nahaja na tej lokaciji.

                                                       
1 Računalniška oprema je brez diskov.
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Rok za oddajo ponudbe je 8 dni od objave te namere. Ponudnik mora na naslov: Ministrstvo za javno 

upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, z nazivom zadeve 

»PONUDBA – BREZPLAČEN PRENOS RAČUNALNIŠKE OPREME« poslati ponudbo, ki mora 

vsebovati:

- izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 2 te objave. V primeru, da je ponudba 

poslana elektronsko, mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec skeniran ter poslan na 

zgoraj naveden elektronski naslov.

V primeru večjega števila prejetih ponudb, ki bodo prispele v dodeljenem roku in bodo izpolnjevale 

zgoraj navedene pogoje, ima prednost tisti ponudnik, ki bo prevzel celotno računalniško opremo iz 

priloge 1 iz vseh lokacij navedenih v tej prilogi. V primeru večjega števila tovrstnih ponudb bo posebna 

komisija Ministrstva za javno upravo, glede na vsebino ponudbe in ponudnikovo obrazložitev namena, 

po lastni presoji izbrala enega ponudnika s katerim bo bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu 

(celotne) računalniške opreme. 

V primeru, da prispe večje število ponudb za isto posamezno lokacijo, če ponudnik želi računalniško 

opremo prevzeti zgolj na posamezni lokaciji, ki jo izbere in Ministrstvo za javno upravo ne prejme nobene 

ponudbe za prevzem celotne računalniške opreme iz prejšnjega odstavka, se bo Ministrstvo za javno 

upravo poskušalo s ponudniki uskladiti o tem, da bi kateri od njih prevzel računalniško opremo na drugi 

lokaciji oz. lokacijah. Če dogovor ne bo mogoč bo komisija Ministrstva za javno upravo izbrala enega 

ponudnika kot je to razvidno iz prejšnjega odstavka. 

Ponudbe prejete po izteku roka se ne bodo upoštevale in bodo izločene iz postopka.

                                                                                                                         Boštjan Koritnik

                                                                                                                          minister

Priloga 1: specifikacija računalniške opreme.

Priloga 2: obrazec. 
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