
Zavod za šport Jesenice,  Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) ter v skladu
s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
31/18) objavlja

Javno zbiranje ponudb

za prodajo premičnin – rabljene opreme v upravljanju Zavoda za šport Jesenice

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

    Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, tel.: 04 5884 662

2. Rabljena oprema, ki je predmet prodaje:

a) Vhodna kovinska vrata: na voljo je več kosov nepopolnih vrat naslednjih dimenzij:
- dvokrilna vrata: dimenzije v: 215 cm, š: 200 cm, panik kljuka na eni strani, navadna kljuka na

drugi strani, okroglo okno na obeh krilih, rdeča; 2 kom;
- dvokrilna vrata: okvir vrat 217 cm x 185 cm, okroglo okno na vratih, panik kljuka, navadna

kljuka, sivo zelena;
- dvokrilna vrata: 215 cm x 190 cm, panik kljuka, navadna kljuka, kvadratno okno, sivo zelena; 2

kom;
- dvokrilna vrata: 215 cm x 200 cm, panik kljuka, kvadratno okno, temno siva, 1 kom;
- enokrilna vrata: 215 x 100cm, panik kljuka, desna, temno zelena, 2 kom;
- enokrilna vrata: 210 x 110cm, panik kljuka, leva, temno zelena, 1 kom;
- enokrilna vrata: 190x10cm, leva, temno zelena, 1 kom;
- enokrilna vrata: 210x110cm, leva, panik kljuka, temno siva, 1 kom;
- enokrilna vrata: 210x80cm, temno zelena, leva in desna, 2 kom;
- enokrilna vrata: 210x110cm, leva, temno siva, 1 kom.

Izhodiščna cena za kos dvokrilnih vrat je 15 EUR za kos enokrilnih 10 EUR.

b) Plastika za inline hokej:  na razpolago je cca  1300 m2 rabljenih plastičnih plošč, dimenzij
27,2 mmx 27,2 mm, ki so bile podlaga za inline hokej.  Uporabne so kot podlaga za garaže,
kleti ipd. 

Izhodiščna cena za 10 kosov plošč je 1 EUR.

c) Pisarniške neonske luči: na voljo je več kosov rabljenih pisarniških neonskih luči, in sicer 8
kom dolgih širokih, 2 kom dolgih ozkih in 4 kom kvadratnih luči.

Izhodiščna cena 2 EUR/kos

3. Pogoji za sodelovanje:

V tem postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo poravnane
vse zapadle obveznosti do Zavoda za šport Jesenice, sicer bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.

Zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali
kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi
povezane osebe.

Varščina ni predvidena. Predkupna pravica ni predvidena.



4. Dodatni pogoji:

Prodajajo se posamezni kosi rabljene opreme, ki so navedeni pod točko 2. tega razpisa. Za vsako vrsto
opreme je potrebno dati svojo ponudbo z natančnim opisom in številom opreme. Ponudba mora biti
veljavna najmanj 30 dni.

Ponudniki naj pošljejo svoje vloge na priloženem obrazcu elektronsko na naslov zsj.jesenice@siol.net,
z oznako: Ponudba za nakup rabljene opreme.

Upoštevane bodo vse lastnoročno podpisane ponudbe, ki bodo prispele na elektronski naslov zavoda
do vključno dne 09.07.2020, do 10 ure.

Upoštevane bodo samo ponudbe, v katerih bodo cene enake ali višje od objavljene izhodiščne cene
vsakega  posameznega  kosa  rabljene  opreme.  Izhodiščna  cena  vključuje  tudi  davek  na  dodano
vrednost (DDV).

Če bo za nakup posameznega kosa rabljene opreme več ponudb, bo oprema prodana ponudniku, ki
bo  ponudil  najvišjo  ceno.  Prednost  pri  izbiri  opreme  imajo  ponudniki  po  vrstnem  redu  oddanih
ponudb. V kolikor bo zavod prejel več enakovrednih ponudb za nakup istega kosa rabljene opreme, bo
s ponudniki naknadno izvedla dodatna pogajanja o ceni na dan javnega odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo v 14.7.2020 ob 12.00 uri v prostorih Zavoda za šport Jesenice, Ledarska
ulica  4,  Jesenice.  Predstavniki  ponudnikov  se  morajo  v  primeru  prisotnosti  pri  javnem odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, v kolikor ponudnika zastopajo.

Z najugodnejšimi ponudniki bodo v roku 15 dni po končani izbiri sklenjena prodajna pogodba v skladu
z določili Uredbe oziroma bo izdan račun za nakup rabljene opreme.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati  v enkratnem znesku v roku 8 dni od  podpisa pogodbe,
oziroma izstavljenega računa, na račun Zavoda za šport Jesenice: SI56 0124 1603 0726 206. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Premičnine so na prodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato kakršnekoli morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Dodatne informacije glede postopka prodaje in javnega zbiranja ponudb zainteresirani prosilci dobijo
pri Darji Sedej, tel. št.: 04 5884 662.

Zavod lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi.

Zavod za šport Jesenice
Direktor: mag. Almin Gorinjac

Priloga: 
- Obrazec za oddajo ponudbe
- Slike rabljene opreme

mailto:zsj.jesenice@siol.net

