OBCINA DOMZALE
Ljubljanska cesta 69,1230 Domzale
t +386 (0)17241 321, f +386 (0)17214 231
e vlozisce@domzale.si. www.domzale.si
URAD ZUPANA

Obcina Domzale, Ljubljanska 69,1230 Domzale, na podiagi Zakona o stvarnem premozenju crzave
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list st. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premozenju
drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS st. 31/18), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZABOJNIKOV ZA PAPIR IN ZABOJNIKOV ZA STEKLO
I. Prodajalec: Obcina Domzale, Ljubljanska 69,1230 Domzale
n. Predmet prodaje so zabojniki za steklo in zabojniki za papir, kot sledi:

1.
2.

Zabojniki za papir
Zabojniki za steklo
SKUPAJ:

335 kom.
156 kom.
491 kom.

Ocenjen vrednost zabojnikov znasa skupno 49.408,65 EUR.

El. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:

1. Prodaja se izvede po nacelu »videno-kupljeno« . Prodajalec ne odgovarja za stvarne
2.

3.
4.
5.

6.

7.

in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane.
Izhodiscna cena je dolocena na podiagi knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2019.
Izhodiscna cena predmeta prodaje ne vsebuje predpisanih davcnih dajatev in drugih
stroskov. Predpisane davcne dajatve in vsi ostali stroski ki se nanasajo na sklenitev
pravnega posla, bremenijo kupca.
Merilo za izbor najugodnejse ponudbe je cena. Najugodnejsi ponudnik je tisti, ki
ponudi najvisjo ceno.
Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je enaka ali visja od izhodiscne cene.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po
opravljenem izboru. Ce v tern casu ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se bo stelo, da
je od nakupa odstopil in ima lastnik premicnine pravico zadrzati vplacano varscino.
V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejsim
ponudnikom.
Najugodnejsi ponudnik mora placati kupnino v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe na podracun Obcine Domzale SI56 0122 3010 0001491 odprt pri Upravi
zajavna placila. Placilo celotne kupnine v roku, Ki je dolocen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Zabojniki se prodajajo samo v kompletu 491 zabojnikov skupaj.

Davcna stevilka: SI 62862006
Maticna stevilka: 5880513000

IV. Pogoji za udelezbo:
1.

2.

3.
4.

5.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizicne osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premicnin, ki resnost svoje ponudbe
izkazejo s placilom varscine v visini 2.000 € na podracun Obcine Domzale st. SI56
0122 3010 0001 491 odprt pri Upravi za javna placila, namen: varscina za nakup
zabojnikov. Varscina mora biti placana do 22.01.2020 do 12 ure. Izbranemu
ponudniku bo varscina brezobrestno vsteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejsega ponudnika. Ce varscina
ne oo placana ali bo placana v prenizkem znesku, bo taksna ponudba izlocena. V
primeru, da ponudnik odstopi od svoje ponudbe kadarkoli pc placilu varscine, se
mu varscina NE vrne.
Pisna ponudba mora vsebovati:
ponujeno ceno za vse zabojnike skupaj;
fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizicne osebe);
maticno in davcno stevilko ponudnika;
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme starejsi od 30 dni (pravna oseba);
priglasitveni list pristojnega davcnega organa (samostojnipodjetniki);
- dokazila o financnem stanju ponudnika (pravna oseba in samostojnipodjetniki),
potrdilo o placanih davkih (veija za fizicne osebe-tuj drzav/jan mora priioziti
potrdib, ki ga izdajo institucije v njegovi drzavi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za s/ovenske drzavijane, i/ kohkor takega potrdila ne
morejo pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in
materialno odgovornostjo izjav/ja, da ima placane davke in prispevke)
potrdilo, da v zadnjih sestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (veja za pravne
osebe in samostojne podjetnike-tuja pravna oseba mora priioziti potrdila, kijih
izdajo institucije l/ njegovi drzavi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za sbvenske pravne osebe, kohkor takega potrdila ne morejo pridobiti
na lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih sestih mesecih ni ime! blokiranega TRR)
pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblascencu;
dokazilo o placani varscini in stevilko transakcijskega racuna za vracilo varscine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo;
ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te tocke, bodo izloceni iz postopka.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obvesceni s sklepom o izoiri najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.
Ponudba se bo stela za pravocasno, ce bo prispela do vkljucno 27.01.2020 do 12
ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporoceno po posti na naslov:
Obcina Domzale, Ljubljanska 69, 1230 Domzale, z oznako »Ne odpiraj! Javno
zbiranje ponudb-ponudba za nakup zabojnikov.«
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvisjo ceno,
je izkljucena. Prodajalec lahko zaceti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla, brez obrazlozitve in brez odskodninske odgovornosti, ustavi.
Dolzan pa je vrniti vplacano varscino brez obresti.

V. Informacije:
Podrobnejse informacije o predmetih prodaje lahko ponuaniki dobijo na Obcini Domzale,
Ljubljanska 69,1230 Domzale, tel. 01 721 07 82, pri Grmek Gregorju, po predhodnem dogovoru, v
casu uradnih ur.
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