OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE

tel.: 03/839 00 30, faks: 03/583 34 47

OSNOVNA
Šolska ulicŠOLA
a 23, MOZIRJE
3330 Mozirje

tel.: 03/839
30, e@guest.arnes.si
faks: 03/839 27 40
e-naslov:
o-m27
ozirje.c

Šolska ulica 23, 3330 Mozirje

e-naslov: o-mozirje.ce@guest.arnes.si

Številka: 430-1/2015/1
Datum: 27. 03. 2015
Na podlagi Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Osnovna šola Mozirje, ki jo zastopa ravnateljica Andreja
Hramec, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330
Mozirje.
2. Prodaja se rabljeno vozilo – šolski kombi Volkswagen Transporter 2,5 TDI, letnik 2004,
234.500 prevoženih kilometrov, sedežev 8 + 1.
3. Premičnina se prodaja po ceni 6.500,00 EUR. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do
sklenitve kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
4. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pisna kupoprodajna pogodba.
5. Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega računa s strani
prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
 podatke o ponudniku (ime, priimek oz. firma, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine);
 ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
 kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba), ali izpis iz poslovnega registra Slovenije
(samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, ali izpisek iz sodnega
registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev;
 pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da
ponudnika zastopa pooblaščenec (original),
 potrdilo o plačani varščini,
 pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb.
6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v
sprejemni pisarni Osnovne šole Mozirje, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - Javno
zbiranje ponudb – šolski kombi« na naslov Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23,
3330 Mozirje, najkasneje do ponedeljka, 20.4.2015, do 9.00 ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
7. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo do izteka roka za oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino je potrebno vplačati na
TRR Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje št. 01279-6030670897, ki je
odprt pri UJP OE Žalec, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – šolski
kombi«.

TRR-UJP: 01279-6030670897 • reg. št.: 62200-1601076/99 • Davčna številka: 86633619 • matična št.: 5088950000 • šifra dejavnosti: 85.200

Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe,
zato je potrdilo o plačilu varščine obvezna priloga k prijavi na razpis.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
 Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje ravnateljica.
 Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v torek, 21.04.2015 ob 10. uri, v
prostorih Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.
 Premičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da
je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo
ceno za premičnino.
 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15
dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Osnovna šola Mozirje lahko do sklenitve
pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine
oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti in
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. O
morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni
končan zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb.
10. Ogled premičnine in informacije
 Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o
premičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih ur osebno in na telefonski
številki 03/839 27 44(kontaktna oseba: Helena Šosterič).
 Ponudniki si lahko pred pripravo ponudbe predmet prodaje ogledajo na naslovu
Osnovne šole Mozirje, vendar po predhodnem dogovoru.
11. Objava
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
Osnovne šole Mozirje.
12. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Osnovne
šole Mozirje: http://sola.os-mozirje.si (rubrika ŠOLA – javna naročila in objave), v pisni obliki pa
jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu osnovne šole.

Ravnateljica
Andreja Hramec, dipl.univ.psih.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ŠOLSKEGA KOMBIJA

VSEBINA:

1. Prijavni obrazec
2. Izjava o ponujeni višini kupnine in o vezanosti na dano ponudbo
3. Vzorec kupoprodajne pogodbe

PRIJAVNI OBRAZEC
PODATKI O PONUDNIKU:
Naziv oziroma ime in priimek:
__________________________________________________________________________
Sedež oziroma stalno prebivališče:
__________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik:
_________________________________________________________________________
Davčna številka/ ID za DDV:
__________________________________________________________________________
Matična številka:
__________________________________________________________________________
Številka telefona:
_________________________________________________________________________
Številka telefaksa:
_________________________________________________________________________
Elektronska pošta:
__________________________________________________________________________
Kontaktna oseba in telefon:
_________________________________________________________________________

Zgoraj navedeni ponudnik se na podlagi in pod pogoji postopka Javnega zbiranja
ponudb za prodajo šolskega kombija in pod pogoji te razpisne dokumentacije
prijavljam na Javno zbiranje ponudb za prodajo šolskega kombija Osnovne šole
Mozirje. Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so
podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični. Za podane podatke in
njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Datum:_____________

Žig:

Podpis:

IZJAVA O PONUJENI VIŠINI KUPNINE IN VEZANOSTI NA DANO
PONUDBO

Popolna firma (ime in priimek) in sedež (naslov) ponudnika:

Podpisani ponudnik ponujam za nakup šolskega kombija Osnovne šole Mozirje kupnino v
višini
________________________ EUR.

Izjavljam, da dana ponudba ostaja v veljavi do sklenitve kupoprodajne pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom.

Kraj in datum:

Žig in podpis

OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, ki jo zastopa ravnateljica
Andreja Hramec (v nadaljevanju: prodajalec)
Matična številka: 5088950
Davčna številka: 86633619
in
__________________________________________________________________________ ,
ki ga zastopa ______________ (v nadaljevanju: kupec)
Matična številka:

________________

DŠ oziroma ID za DDV: ________________

skleneta

KUPOPRODAJNO POGODBO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

predmet prodaje je šolski kombi Volkswagen Transporter 2,5 TDI, letnik 2004, prva
registracija 20.2.2004, sedežev 8 + 1, številka šasije WV2ZZZ7HZ4X029958;

-

premičnina se knjigovodsko vodi v evidenci osnovnih sredstev Osnovne šole
Mozirje;

-

Osnovna šola Mozirje je izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo
šolskega kombija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Osnovne
šole Mozirje, in v okviru katerega je bil kupec izbran kot najugodnejši ponudnik.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet prodaje je kombi znamke Volkswagen, tip Transporter T5 2,5 TDI. Kombi je bil prvič
registriran v 20. februarja 2004. Serijska oprema: kodiran vžig motorja, ogrevanje zadnjega
stekla, atermična stekla, električna nastavitev žarometov, nastavitev volanskega obroča,
nasloni za glavo zadaj, stranska drsna vrata - desno, dvokrilna zadnja vrata, ABS, servo
volan, sistem proti zdrsu, EDS, 6-stopenjski menjalnik, tretja zavorna luč, 2-sedežna klop na
sovoznikovi strani. Kombi ima ročno nastavljivo klimatsko napravo in tahograf.

III. KUPNINA
3. člen
Kupnina za šolski kombi znaša __________ EUR.
Vplačana varščina se kupcu upošteva pri plačilu kupnine.
Kupec nakaže kupnino na transakcijski račun Osnovne šole Mozirje št.: 01279-6030670897,
odprtem pri UJP OE Žalec, v roku 8 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Kupec bo premičnino prevzel v roku 15 dni od plačila celotne kupnine.
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Kupec si je premičnino ogledal in jo prevzame v posest v stanju kot je v trenutku sklenitve te
pogodbe. Prodaja se vrši po načelu »videno kupljeno«. Pogodbeni stranki soglašata, da
kupec za ugotovljene napake po prevzemu premičnine ne bo uveljavljal reklamacij.
6. člen
Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec.
7. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazum
ne bo mogoč, bo spor reševalo pristojno sodišče v Velenju.
8. člen
Najemna pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme kupec dva izvoda in
prodajalec dva izvoda.
9. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Kupec:

Prodajalec:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Osnovna šola Mozirje
Andreja Hramec, ravnateljica

