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Datum: 4. 5. 2020

Občina Hoče-Slivnica v skladu 51. členom Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom
o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2020 objavlja

Javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljene kuhinjske opreme

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče

2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je naslednja rabljena kuhinjska oprema

ZAP. ŠT. OPIS
1. PLINSKI ŠTEDILNIK 127 x 900 x 290
2. PODSTAVEK ODPRT 1275 x 900 x 560
3. PLINSKA PREKUCNA PONEV 850 x 900 x 850
4. HLAJENI PULT 1500 X 700 X 850
5. HLAJENI PULT 1500 X 700 X 850
6. HLAJENI PULT 2000 X 700 X 850
7. DELAVNI PULT
8. VHODNA MIZA 2350 x 700 x 900

3. Izhodiščna vrednost vse opreme znaša 1.500 € brez DDV.

Ponudnik poda skupno ponudbo za vso rabljeno opremo.

Občina opremo prodala ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

4. Pogoji prodaje
a) Rabljena kuhinjska oprema se bo prodala za najmanj izhodiščno ceno.

5. Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 1).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797


6. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno
poslati v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ- JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA
RABLJENE KUHINJSKE OPREME« na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe
je 25. 5. 2020 do 12. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega
datuma in ure prispele v tajništvo Občine Hoče-Slivnica.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno
(nepravilne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Občina
bo o tem obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 6.a.
točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
c) Ponudba veže ponudnika do 30. 7. 2020.
d) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Občine Hoče-Slivnica,
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče (pritličje), 25. 5. 2020 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom. Na
javnem odpiranju ponudb morajo prisotni nositi maske zaradi epidemije covid 19.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo imenoval župan.
e) Izbrani ponudnik mora po prejemu obvestila o izbiri v roku 8 (osmih) dni skleniti
prodajno pogodbo.
f) Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov je najvišja ponujena cena.
g) Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija izvedla
pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
h) Kuhinjska oprema se prodaja po načelu videno kupljeno.

8. Kontaktne osebe

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z prodajo kuhinjske opreme, lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na tel. 02 /616 53 12 (Metka Meglič). Ogled opreme je možen po predhodni najavi.

Besedilo javnega zbiranja ponudb in obrazce so objavljeni na spletni strani Občine Hoče-
Slivnica www.hoce-slivnica.

Pripravil(a):
Metka Meglič
Višja svetovalka

dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.
ŽUPAN


