RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP STRUŽNICE

VSEBINA:
1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila za izdelavo ponudbe
3. Ponudbena dokumentacija

Datum: 25. 03. 2022

Erjavčeva ulica 20,5000 Nova Gorica
T: +386 5 339 63 10
F: +386 5 339 63 15
E: seng@seng.si
www.seng.si

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Prodajalec Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe
v skladu z razpisno dokumentacijo za odkup rabljene stružnice:
•

Rabljena stružnica Prvomajska TES 3

2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je
Rabljena stružnica Prvomajska TES 3

-

Vrsta naprave:
Tip naprave:
Model:
Vzdrževanje naprave:

Stružnica
TES-3-250-2000
Prvomajska Zagreb
Redno vzdrževana

2.2. Izhodiščna prodajna cena
Izhodiščna prodajna cena za rabljeno stružnico Prvomajska TES 3, letnik 1959 znaša 800,00 EUR brez
DDV.
DDV se obračuna po splošni stopnji 22%.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne.

2.3. Pogoji za sodelovanje
Ponudba za odkup stružnice mora biti predana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden naslov
prodajalca in napisan predmet ponudbe ODKUP STRUŽNICE – Prvomajska TES - 3, z označbo: PONUDBA
– NE ODPIRAJ.
Vaša ponudba mora prispeti oz. jo lahko osebno prinesete na naslov Soške elektrarne Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, vložišče, najkasneje do 7. 4. 2022 do 12.00 ure. Ponudba, ki bo
oddana po roku in po 12.00 uri bo neodprta vrnjena ponudniku.
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Odpiranje ponudb ne bo javno.
Prodajalec bo sestavil zapisnik o odpiranju ponudb in ga bo posredoval vsem ponudnikom.
2.4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
V primeru da prodajalec prejme eno ali več ponudb s popolnoma enako ponudbeno ceno brez DDV,
bo vse ponudnike z enako ponudbeno ceno pisno pozval k oddaji končne ponudbene cene.

2.5. Dodatne informacije
Oglas za prodajo naprave je objavljen na spletni strani prodajalca: »www.seng.si«.
Interesenti ponudbo oddajo na obrazcu Ponudbeno pismo iz razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: www.seng.si.
Vse ponudbe morajo biti veljavne 10 dni po roku za oddajo ponudb.
Kontaktna oseba prodajalca za ogled stružnice in za dodatne informacije je:
Boštjan Čopi, tel. št.: 05 3396501, 041 393 247, e-pošta: bostjan.copi@seng.si.
Ogled agregata je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo prodajalca, na naslovu SENG
d.o.o., HE Doblar, Doblar 6a, 5215 Ročinj od 28. 03. 2022 naprej, vsak delovni dan, med 10.00 in 13.00
uro.
Dodatne informacije bo kontaktna oseba dajala v zgoraj navedenih terminih.
Najugodnejši ponudnik za stružnico mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku (10) deset
dni po prejemu obvestila o izboru.
2.7. Varščina
Ponudnik mora za nakup stružnice kot jamstvo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 80,00 EUR.
Varščina se nakaže na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0475 0000 0545 385, odprt pri Novi KBM,
s pripisom »Odkup stružnica Prvomajska TES-3«.
Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino, v primeru njegovega odstopa jo prodajalec zadrži.
Ostalim ponudnikom bo ne obrestovana varščina vrnjena v 8 delovnih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, na transakcijski račun naveden v ponudbi.
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3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbena dokumentacija vsebuje naslednje priloge:
•
•
•

Ponudbeno pismo
Predlog pogodbe
Fotografije naprave
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Ponudbeno pismo za
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000 Nova Gorica
POLNI NAZIV PONUDNIKA:
SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV):
KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON KONTAKTNE OSEBE:
ID ZA DDV:
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z
navedbo funkcije):
TRR (za vračilo varščine)

Predmet: PONUDBA št.
Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni s pogoji, merili in ostalimi določili iz te razpisne
dokumentacije ter vzorcem pogodbe in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo.
V skladu z razpisno dokumentacijo dajemo ponudbo za stružnico Prvomajska TES-3 po ceni:
Ponudbena cena brez DDV:
................................. EUR
(z besedami: ..........................................................................................)
DDV se obračuna po splošni stopnji 22%.
Strinjamo se, da ta ponudba velja 10 dni po roku za oddajo ponudb in je za nas obvezujoča ter se jo
lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.
...................................
(žig in podpis ponudnika)
...................................
(ime in priimek)
Kraj in datum: .......................
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Predlog pogodbe
Pogodbeni stranki:
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o, Erjavčeva ulica20, 5000 NOVA GORICA, ki jih zastopa
direktor mag. Radovan Jereb,
Matična številka: 5044421 , ID za DDV: SI74100475
(v nadaljevanju prodajalec)
in
Kupec:
Naslov kupca:
Davčna številka:
(v nadaljevanju kupec)

sklepata

kupoprodajno pogodbo št.

za rabljeno stružnico Prvomajska TES-3

1. Predmet in obseg pogodbe

Predmet pogodbe je prodaja oz. nakup rabljene stružnice
Prvomajska TES 3

-

Vrsta naprave:
Tip naprave:
Model:
Letnik

Stružnica
TES-3-250-2000
Prvomajska Zagreb
1959

Rabljena stružnica je prodana po sistemu »videno- kupljeno«.
2. Pogodbena cena

Pogodbena cena za rabljeno stružnico Prvomajska TES 3 v obsegu iz točke 1 znaša:
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pogodbena cena brez DDV:
…………………………….. EUR
z besedo: …………………………………………………
DDV se obračuna po splošni stopnji 22%.
Pogodbena cena je fiksna do konca izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
3. Način plačila

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo kupec plačal dogovorjeno pogodbeno ceno v 8 dneh od
datuma sklenitve te pogodbe na osnovi prejetega računa.
Pogodbeno ceno, z odšteto že plačano varščino, v višini 80,00 EUR, bo kupec nakazal na
transakcijski račun prodajalca - družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.: SI56 0475 0000 0545
385.
V primeru nepravočasnega plačila ima prodajalec pravico pogodbo razveljaviti.
V tem primeru je kupec dolžan povrniti prodajalcu škodo, ki bi mu s tem nastala.
Z dnem plačila kupnine postane kupec lastnik kupljenega agregata in s tem dnem kupec
prevzame vse stroške v zvezi z agregatom.
4. Prevzem stružnice

Prevzem stružnice se opravi na dan, ko kupec postane lastnik stružnice. Stružnico se preda kupcu
s prevzemnim zapisnikom na lokaciji HE Doblar, Doblar 6a, 5215 Ročinj.
5. Neizpolnitev pogodbe in prehod nevarnosti

Pogodbeni stranki se dogovorita, da preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja
stvari na kupca z dnem, ko kupec postane lastnik kupljene naprave.
6. Višja sila

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene
okoliščine, ki jih prodajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja
sila).
V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka te točke, je prodajalec dolžan o nastopu in
prenehanju navedenih okoliščin nemudoma, vendar najkasneje v 3 dneh obvestiti kupca.
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Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe
pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

7. Predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank pri realizaciji te pogodbe so:
• za prodajalca:
• za kupca:

Nataša Podlipnik, tel.: 05 3396379, e-pošta: natasa.podlipnik@seng.si

8. Končne določbe

Za vprašanja, ki niso posebej urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika.
Za reševanje eventualnih sporov, ki bi izvirali iz te pogodbe, je pristojno sodišče v Novi Gorici.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme prodajalec 1 (en) izvod in kupec 1
(en) izvod podpisane pogodbe.

Nova Gorica, dne …………………………..
Prodajalec:

Kupec:

…………………………
mag. Radovan Jereb, direktor

…………………………
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