REPUBLIKA SLOVENIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER
NOVO MESTO
Šmihel 3, 8000 Novo mesto

Svet zavoda Varstveno delovnega centra Novo mesto je na 4. redni seji, dne 9. 12. 2021
sprejel sklep o prodaji osnovnih sredstev z namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo
osnovnih sredstev.
Varstveno delovni center (v nadaljevanju prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52.
členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18) objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA PRODAJO OSNOVNIH SREDSTEV
štev. 450-10/2021-6

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je naslednje osnovno sredstvo:
INVENTARNA NAZIV
ŠT.
OSNOVNEGA
SREDSTVA
4308
Električni invalidski
voziček
4309
Električni invalidski
voziček

NAHAJALIŠČE

Začetna cena v
EUR

1115 telovadnica –
fizioterapija
1115 telovadnica fizioterapija

2.000,00
1.000,00

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Osnovno sredstvo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje.
Prevoz kupljenega osnovnega sredstva organizira kupec.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o osnovnih sredstvih vsak delovni
dan med 8. in 13. uro po telefonu 07/39 33 252 (g. Greg Mirt).
Ogled osnovnih sredstev je možen po predhodnem dogovoru.

3. Način vložitve ponudb
Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Varstveno
delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto. Na ovojnici mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika ter vidna oznaka »ponudba za nakup osnovnega sredstva – ne odpiraj).
Ponudba se odda na predloženem obrazcu (priloga 1).
Rok za predložitev ponudb za nakup osnovnih sredstev je 20 dni od dneva objave na spletni
strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane priporočeno na pošto
najkasneje do 24.00 ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb, 11.4.2021. Ponudba se lahko
odda tudi osebno v tajništvu.
4. Sklenitev pogodbe
V skladu z določbo 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni. S ponudnikom,
ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba. V kolikor bo v roku
prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje.
Celotno kupnino za osnovno sredstvo bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku,
najpozneje v osmih dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca.
Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu osnovno sredstvo v neposredno last z dnem
predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan osnovno sredstvo prevzeti in
odpeljati najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

mag. Mitja Mežik:
direktor

Priloga: Ponudba za nakup osnovnega sredstva (priloga 1)
Objava: na spletni strani Varstveno delovnega centra Novo mesto
Datum objave: 24. 12. 2021
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 13. 1. 2022

PONUDBA ZA NAKUP OSNOVNEGA SREDSTVA

Priloga 1

Ponudnik: ______________________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________________
Matična številka/EMŠO: ______________________________________________________
ID štev. za DDV/davčna številka: ____________________________________________
Kontaktna oseba: ______________________________________________________________
Elektronski naslov kontaktne osebe: _________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________
Izjavljam, da sem skrbno pregledal (a) obvestilo o nameri sklenitve neposredne pogodbe
za prodajo osnovnega sredstva št. 450-10/2021-3 in da v njem nisem našel (a) napake.
Izjavljam, da sem seznanjen (a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno –
kupljeno. V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi:
INVENTARNA NAZIV
ŠT.
OSNOVNEGA
SREDSTVA
4308
Električni invalidski
voziček
4309
Električni invalidski
voziček

Kraj in datum:_____________________________

NAHAJALIŠČE

Začetna cena v
EUR

1115 telovadnica –
fizioterapija
1115 telovadnica fizioterapija

2.000,00
1.000,00

PONUDNIK: _________________________
Podpis:

__________________________

