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Upravna enota Radovljica, Gorenjska cesta 18, Radovljica na podlagi 65. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/ 18 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) 

OBJAVLJA NAMERO 

za oddajo dela prostora za postavitev digitalnega fotoavtomata v upravni stavbi na Gorenjski 
cesti 18, Radovljica po metodi neposredne pogodbe.

1. PREDMET ODDAJE
Predmet oddaje je del prostora v izmeri cca 1 m2 za postavitev digitalnega fotoavtomata v 
upravni stavbi na Gorenjski cesti 18, Radovljica.

Lastnik digitalnega fotoavtomata na lastne stroške zagotovi postavitev digitalnega fotoavtomata 
v brezhibnem stanju in v polni pripravljenosti za uporabo, z vsemi potrebnimi dovoljenji in 
ustreznimi atesti za varno obratovanje na lokacijo, ki bo sporazumno dogovorjena z Upravno 
enoto Radovljica. 

Pogodba se sklepa za nedoločen čas. Pogodba lahko kadarkoli preneha po sporazumu 
pogodbenih strank oziroma z odpovedjo. Odpovedni rok je 30 dni. Odpovedni rok začne teči z 
dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.

Pogodba se bo sklenila na način videno - najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
pogodbe ne bodo upoštevane.

2. PONUDBENA CENA IN SKLENITEV POGODBE
Nadomestilo za uporabo prostora skupaj s stroški (v nadaljevanju: najemnina) znaša najmanj 50,00 € 
mesečno. 

Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. 

Če bo prispelo več ponudb z enako ponujeno najvišjo mesečno najemnino, bo organizirano pogajanje 
z namenom višanja najemnine in bo pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo končno 
mesečno najemnino. 

Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči. Ponujena najemnina mora biti dana v natančnem 
znesku in ne v razponu.

Vse stroške, povezane s sklenitvijo pogodbe in postavitvijo fotoavtomata, nosi ponudnik. 

Upravna enota si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, postopek zbiranja ponudb 
ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.



3. NAČIN IN ROK PLAČILA 
Najemnina se plačuje mesečno na podlagi prejetega e-računa, ki bo izbranemu ponudniku 
izstavljen do 10. (desetega) v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 15 dni od dneva 
prejema e-računa  z obvezno uporabo sklica, navedenega na računu. V primeru zamude plačila 
se zaračunajo predpisane  zamudne obresti.

4. POGOJI IN NAČIN ODDAJE PONUDBE
Pri oddaji ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz Priloge 1 te objave.

Ponudnik mora najkasneje do 18. 3. 2021 do 15. ure na naslov: Upravna enota Radovljica, 
Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica z nazivom »Ponudba v zadevi 478-2/2021 – NE ODPIRAJ«
ali na elektronski naslov: ue.radovljica@gov.si poslati: 

- izpolnjen in podpisan, v primeru, da ponudbo pošilja elektronsko, poskeniran obrazec Izjave o oddaji 
ponudbe (Priloga 1) 

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 10 dni po zaključenem zbiranju 
ponudb.

5. OGLED 
Ogled je možen po predhodnem dogovoru .

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi, mag. Darji 
Potočnik, na telefonsko številko 051 667 133 ali na elektronski naslov ue.radovljica@gov.si, z nazivom 
zadeve »ogled prostora«.

6. OBVESTILO POSAMEZNIKOM O SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR) in predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta 
uporabljali v nasprotju z določili Uredbe o GDPR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in 
preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov.

Mag. Maja Antonič,
načelnica 
po pooblastilu 
mag. Maja Ankerst,
vodja Oddelka za prostor in kmetijstvo
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