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Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 ) in 

16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS 

št. 31/2018) objavlja: 

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO TRGOVINSKE, POHIŠTVENE OPREME 

 

I. PREDMET PRODAJE 

 

Predmet prodaje je trgovinska, pohištvena oprema na naslovu prodajalca, Javni zavod Ljubljanski 

grad, Grajska planota 1, 1001 Ljubljana. Premičnine se nahajajo na lokaciji Ljubljanski grad in so v 

lasti prodajalca. 

 

 

II. OPIS IN PONUDBENA CENA ARTIKLOV 

 

Najnižje ponudbene, izhodiščne cene za posamezno opremo je (brez vključenega DDV): 

Izklicne vrednosti posameznega artikla, opreme (vrednosti brez DDV):  

1.  Regal 01 180 x 40 x 170 3.100,00 EUR 

2.  Regal 01 180 x 40 x 170 3.100,00 EUR 

3.  Regal 01 180 x 50 x 170 1.960,00 EUR 

4. Regal 03 - za oblačila 72 x 50 x 170 680,00 EUR 

5.  Regal 03 - za oblačila 143 x 50 x 170 680,00 EUR 

6. Regal 03 - za oblačila, izvlečni 72 x 50 x 170 680,00 EUR 

7. Regal 04 325 x 132 x 25 s pod konstrukcijo 2.610,00 EUR 

8. Predalnik - miza 160 x 70 x 75 1.300,00 EUR 

9. Predalnik - miza 160 x 70 x 75 1.300,00 EUR 

10.  Blagajniška miza 70 x 170 x 75 1.100,00 EUR 

11. Steklena pručka 30 x 50 x 21 90,00 EUR 

12. Steklena pručka 30 x 50 x 21 90,00 EUR 

13. Steklena pručka 30 x 50 x 21 90,00 EUR 

14. Steklena pručka 30 x 50 x 16 80,00 EUR 

15. Steklena pručka 30 x 50 x 16 80,00 EUR 

16. Steklena pručka 30 x 50 x 16 80,00 EUR 

17. Steklena pručka 30 x 35 x 16 70,00 EUR 

18. Steklena pručka 30 x 35 x 16 70,00 EUR 

19. Steklena pručka 30 x 35 x 16 70,00 EUR 
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Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno za določeni artikel, opremo, vendar 

najmanj v višini izhodišče cene. 

 

 

III. POSEBNI POGOJI PRI PRODAJI 

 

Premičnine, artikli so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za poškodbe in 

napake na opremi. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih napak, pomanjkljivosti, 

odvoz/prevoz kupljene opreme. Prodajalec ne prevzema odgovornosti primernost premičnin za 

posamezni namen oziroma uporabo. 

 

 

IV. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE 

 

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % kupnine. Varščino je pred 

oddajo ponudbe potrebno nakazati na transakcijski račun Ljubljanskega gradu, številka 01261-

6000002513, odprt pri UJP RS. Tistim ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb ne bodo 

uspešni, bo varščina vrnjena v roku 5 delovnih dni. 

 

 

V. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 

 

Ponudbe, prispele po razpisnem roku in nepopolne ponudbe, bodo izločene ter se jih ne bo 

obravnavalo.  

 

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših 

ponudb, bo komisija z njimi opravila dodatna pogajanja in izbrala tistega ponudnika, ki bo v 

pogajanjih ponudil najvišjo ceno. 

 

V skladu s 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) pri javnem zbiranju ponudb kot 

ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši 

ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. 

odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

Zakoniti zastopnik Javnega zavoda Ljubljanski grad lahko kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje 

do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za 

prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine. brez vsakršne odškodninske 

odgovornosti. 
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VI. NAČIN ODDAJE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE 

 

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v tajništvo Javnega 

zavoda Ljubljanski grad v zapečateni pisemski ovojnici na naslov:  

 

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana,  

 

z obvezno oznako na ovojnici:  

 

"PONUDBA ZA PRODAJO TRGOVINSKE, POHIŠTVENE OPREME - NE ODPIRAJ«.  

 

Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.  

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 20. 05. 2019.  

 

Ponudbe bodo komisijsko odprte po preteku razpisnega roka. Nepopolnih ponudb in ponudb 

prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje 

vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo (velja samo za bančno garancijo), tako 

ponudbo dopolni do odpiranja ponudb, in sicer do dne 23. 05. 2019 do 10:00 ure.  

 

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. 

 

 

VII. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 

 

1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 23. 05. 2019 ob 10:00 uri na naslovu: Grajska planota 1, 

1000 Ljubljana, v dvorani Friderik 2. 

 

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s 

pooblastilom ponudnika.  

 

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 

obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.  

 

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujenega zneska. 

 

 

VIII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE  

 

Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 
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IX. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 

 

Ponudnik, ki bo v postopku javnega zbiranja ponudb izbran za najugodnejšega ponudnika, mora v 

roku 5 delovnih dni od sklenitve pogodbe o prodaji kupnine plačati z nakazilom na transakcijski 

račun Ljubljanskega gradu, številka 01261-6000002513, odprt pri UJP RS, referenca je »prodaja 

trgovinske, pohištvene opreme«. 

 

Plačilo kupnine v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku, je bistvena sestavina pravnega posla, 

sklenjenega na podlagi predmetnega javnega zbiranja ponudb. 

 

 

X. ROK SKLENITVE POGODBE 

 

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po izboru ponudnika določene opreme. 

 

Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se lahko rok za sklenitev pogodbe 

podaljša, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v 

podaljšanem roku se njegovo zaščito zadrži, ter pogodbo sklene z naslednjim najugodnejšim 

ponudnikom. 

 

Javni zavod Ljubljanski grad zadrži aro ponudnika ter sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim 

ponudnikom tudi v primeru, da ponudnik ne plača kupnine v roku, ki je določen. 

 

 

XI. JAVNA OBJAVA 

 

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Javnega 

zavoda Ljubljanski grad https://www.ljubljanskigrad.si/sl/o-nas/razpisi/javne-ponudbe/. 

 

 

XII. INFORMACIJE 

 

Ogled premičnine bo možen dne 6. 05. 2019 in 10. 05. 2019 Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ob 

10.00 uri; po poprejšnji najavi na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Služba za trženje, tel. 01-306-

42-39 ali e-naslov: trzenje@ljubljanskigrad.si. 

 

Vsa dodatna pojasnila z zvezi z oddajo v najem dobite na Javnem zavodu Ljubljanski grad po 

elektronski pošti trzenje@ljubljanskigrad.si. 

 

 

Razpisna dokumentacija je sestavljena:  

1. Javno zbiranje ponudb za prodajo trgovinske, pohištvene opreme. 

2. Fotografije prodajne opreme. 
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