Številka: 260-478/2022-1
Datum : 19.07.2022

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

Zadeva: Namera za prodajo ročnega nogometa, stoječega pikada in biljard mize, po metodi
neposredne pogodbe

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, na podlagi 52. člena v povezavi s 77. členom Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 ZDLGPE, 175/20)

OBJAVLJA

NAMERO

za prodajo ročnega nogometa Fa.bi brez žetonjere, stoječega pikada znamke Lowen in biljardne
mize znamke Brunswick Centurion, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so
navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga 1 te namere.

po pooblastilu direktorja št. 020-358/2020-1
z dne 09.07. 2022
Robert Zonta
Vodja oddelka za splošne, kadrovske
in finančne zadeve

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAKUP
1.

Osnovni podatki

Postopek prodaje se vodi skladno s 52. členom ter v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in št. 79/18- ZSPDSLS-1)
kot faza: pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev neposredne pogodbe, zato organizator vabi
zainteresirane kupce k oddaji ponudbe za nakup.
Organizator:
Upravljavec premičnega premoženja:

2.

Javni zavod za šport Mestne občine Koper,
Cesta Zore Perello Godine 3, 6000 Koper
Javni zavod za šport Mestne občine Koper,
Cesta Zore Perello Godine 3, 6000 Koper

Predmet prodaje in ponudbena cena

Predmet prodaje so:
▪

ročni nogomet Fa.bi brez žetonjere, leto izdelave 2016. Igralo je rabljeno, brez vidnih
poškodb ter brez igralnih žogic. Ponudbena cena mora znašati najmanj 100,00 EUR, pri čemer
bo kupec dolžan plačati tudi pripadajoči 22 % DDV.

▪

stoječi pikado znamke Lowen, leto izdelave 2016. Igralo je rabljeno in brez vidnih poškodb.
Ponudbena cena mora znašati najmanj 500,00 EUR, pri čemer bo kupec dolžan plačati tudi
pripadajoči 22 % DDV.
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▪

3.

biljard miza znamke Brunswick Centurion z opremo (biljard krogle 7 praznih, sedem
polnih, črna in bela; dve biljard palici v slabem stanju), leto izdelavo 2016. Miza ime večje
število poškodb blaga (podloga mize). Ponudbena cena mora znašati najmanj 500,00 EUR, pri
čemer bo kupec dolžan plačati tudi pripadajoči 22 % DDV.

Sklenitev pogodbe

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, se bodo z zainteresiranimi osebami opravila dodatna
pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.
Ponudba se odda z vsebino iz priloge 1 te objave.
Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.
Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti,
odstopi od pogajanj.
4.

Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v 8-ih dneh po sklenitvi pogodbe, na račun in s sklicem, dogovorjenim s pogodbo.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5.

Pogoji in način oddaje ponudbe

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Ponudniki pošljejo ponudbe oziroma ponudbe prinesejo osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »
260-478/2022– NE ODPIRAJ« na naslov organizatorja: Javni zavod za šport Mestne občine Koper,
Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper.
Kot popolna ponudba se šteje tista, ki vsebuje:
1.
izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave
2.
kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista) – velja za fizične osebe in s.p.je.
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Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov organizatorja prispe najkasneje do 09.08.2022 do
10.00 ure.
Nepopolne, nepravočasne oziroma ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale drugih pogojev iz te točke, bodo
izločene iz postopka.
Odpiranje ponudb NE BO javno.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje 10 dni
po zaključenem odpiranju ponudb.
6.

Dodatna pojasnila in ogled

Igrala se nahajajo v sejni sobi, v pritličju Mestnega nogometnega stadiona Bonifika, na naslovu
Ljubljanska cesta 2 v Kopru.
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje se obrnite na Roberta Zonto, telefon 05 614 60
14, e-pošta: robert.zonta@sportkoper.si.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru z Rokom Crnico, telefon 041 912 298, e-pošta:
rok.crnica@sportkoper.si.
7.

Opozorilo

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje
ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom.
Koper, dne 19.07.2022

po pooblastilu direktorja št. 020-358/2020-1
z dne 09.07.2022
Robert Zonta
Vodja oddelka za splošne, kadrovske
in finančne zadeve
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