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Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi 52. člena v zvezi s 77.
členom in 2. alineje 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18, v nadaljnjem besedilu: zakon) ter
19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: uredba), kot upravljavec objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODPRODAJO LESENIH
OMAR

1. Predmet neposredne pogodbe
Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem države je 15 kosov ohranjenih lesenih
omar in sicer:
Tabela1: LESENE DVOKRILNE OMARE

DIMENZIJA
NAZIV

Lesene omare

ŠTEVILO OMAR

15

VIŠINA
(v cm)

GLOBINA
(v cm)

ŠIRINA
(v cm)

200

40

80

2. Ponudba (rok za prejem, oblika, pogoji)
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
četrtka, 08.08.2019, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA – OMARE«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe, v
ponudbi mora biti dopisan tudi elektronski naslov pošiljatelja.
Ponudniki lahko ponudbe oddajo tudi osebno, v vložišču Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec).
Ponudba, ki bo prispela po poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vrnjena
ponudniku.
Javno odpiranje ponudb bo v petek, 09. 08. 2019, ob 12:00 uri, v prostorih prodajalca,
na naslovu Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
3. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika in sklenitev pogodbe
Pred sklenitvijo pogodbe bo na podlagi 5. točke prvega odstavka 19. člena uredbe z
vsemi ponudniki izveden en krog pisnih pogajanj o ceni.
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.
V primeru prejetja vsebinsko enakih ponudb se, če so tudi po opravljenih pogajanjih
ponudbe vsebinsko enake, opravi žrebanje, ki ga opravijo člani komisije, imenovani za
pregled ponudb. Komisija o opravljenem žrebanju sestavi zapisnik.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5 dneh po izbiri.
6. Način in rok plačila kupnine
Izbran ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenjene pogodbe. Kupnina se
plača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Prodajalec bo prenos in izročitev omar opravil po plačilu celotne kupnine, kupec pa je
omaro/omare je dolžan prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine.
Stroške prevzema predmeta razpolaganja nosi v celoti kupec.
7. Podrobnejše informacije o predmetih razpolaganja
Morebitni interesenti lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih razpolaganja
vsak delovni dan na tel. št. 01/478 9260 (do 11:00 ure) pri go. Franciju Goršetu, enaslov: Franci.Gorse@gov.si, ali pri g. Martinu Goričanu, tel.št. 01/580 7620, e-naslov:
Martin.Gorican@gov.si. Ogled omar je mogoč po predhodnem dogovoru.

8. Objava
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila se objavi na
spletni strani prodajalca.
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