
Gregorčičeva 20, Sl-1001 Ljubljana

Številka: 47800-12/2022/2

Datum:   20. 09. 2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – ZSPDSLS-1) in prvega odstavka 19. člena Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: GSV) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI

Predmet prodaje je:

- stroj za rezanje papirja Maxima - opis stroja v prilogi (SKLOP 1) in

- uničevalec dokumentov Ideal – opis uničevalca dokumentov v prilogi (SKLOP 2).

Ogled strojev je možen po predhodni najavi na tel. številko 01/478 1516 ali na elektronski naslov 

sreco.spolaric@gov.si.

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) na objavljenem obrazcu, v zaprti ovojnici na 

naslov: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana ali jo 

dostavi v glavno pisarno od ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro, v petek pa med 8. in 14.30 

uro. Na ovojnici  mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »47800-12/2022

- Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za stroj za rezanje papirja in uničevalec dokumentov 

– ne odpiraj«.

Rok za oddajo ponudbe je 25. 10. 2022 do 9.00 ure. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, 

če jo GSV prejme do 25. 10. 2022 do 9.00 ure. Obravnavane bodo vse pravočasne ponudbe, ki 

bodo prispele na način, določen v prejšnjem odstavku te namere. GSV bo z zainteresiranimi 

osebami, ki bodo na v prejšnjem odstavku določen način, podale pravočasno ponudbo, opravil 

pogajanja o ceni. GSV si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene, ne bo pristopil 

k sklenitvi prodajne pogodbe. 

Prodaja se bo izvajala po sklopih, ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop (posamezni 

stroj), ali za oba sklopa skupaj.

Stroj za rezanje papirja in uničevalec dokumentov bosta prodana ponudniku, ki bo za posamezni 

stroj ponudil najvišjo ceno. 

Prodaja stroja za rezanje papirja in uničevalca dokumentov se izvaja po načelu »videno-

kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe nosi kupec. Kupec mora na 

lastne stroške poskrbeti za demontažo in odvoz stroja z lokacije, kjer se nahaja.

Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najkasneje v roku 8 dni 
od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina te 
prodajne pogodbe. Prenos in izročitev stroja bo opravljena po plačilu celotne kupnine, o čemer 
bo sestavljen primopredajni zapisnik. 



GSV lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.

Prilogi: 
- Opis stroja za rezanje papirja in uničevalca dokumentov
- Obrazec ponudba                                                                

                                                                                        Barbara Kolenko Helbl     
                                                               generalna sekretarka
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