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RA ZPISNA DOKUMENTAC

IJA

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMTCNTNN Z JAVNIM
ZBIRANJEM PONT]DB
Hrpelje, november 2015

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ObEina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Re5ka cesta 14, 6240 Kozina, zbira ponudbe za prodajo
nepremilnine:

kniiqi z ID znakom 2560-3330/19-0 (ID 6367340).

in zzzidljivo zemlji5de- del.
je
pri
pravica
zemlji5ki
V
knjigi
nepremidnini vknjiZena lastninska
na ime in v korist Obdine HrpeljeKozina. Zemlji5de je bremen prosto.
Zemlji5de se nahaja v obmodju namenske rabe: poselitveno obmodje- del

ObEina Hrpelje-Kozina zato vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila in
razpisne doku mentacij e predloZij o svoj o ponud bo.
Rok za oddajo ponudb za nepremidnino je petek, 11.12.2015 do 12.00 h. Pisne ponudbe je potrebno v
zaprti ovojnici s pripisom rNe odpiraj - ponudba za nakup nepremidnine parc. 5t. 3330/19 k.o.
Hrpelje< oddati osebno na Obdini Hrpelje-Kozina ali poslati priporodeno na naslov: Obdina HrpeljeKozina, Hrpelje, ReSka cesta 14, 6240 Kozina. Upo5tevale se bodo le ponudbe, ki bodo do tega roka
prispele na naslov prodajalca.
SaSa

,
Priloge:

-

besedilojavnega razpisa
obrazci razpisne dokumentacije

Likavec Svetel5ek
Zupanja

Obdina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Re5ka cesta 14, 6240 Kozina, na podlagi 35. dlena Uredbe o
stvarnem premoZenjem drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
421 2012, 24 I 201 3 in l0l 201 4) obj avlja

list RS, St. 3412011,

javni razpis
z javnim zbiranjem ponudb

za prodajo nepremidnin

L Prodajalec: Obdina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Re5ka cesta 14,6240 Kozina.

II. Predmet prodaje je nepremidnina - parcela 5t. 3330/19. k.o. 2560 - Hmelje. zemlji5de.v izmeri 969
m2. vpisana v zemljiSki knjigi z ID zrakom 2560-3330/19-0 (ID 6367340).lz$icnacena je 42.600,00
EI.]R.

III. Prodajni pogoji:
I

.

Nepremidnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno.

2.

Izklicna cena nepremidnine ne vkljuduje 22Yo davka na dodano wednost, ki ga plada kupec.

J.

Nakup bo potekal po nadelu videno
ne bo upo5tevano.

-

kupljeno, kasnej5e uveljavljanje zahtevkov zaradi napak

4

Osnovni kriterij in merilo za najugodnejSo ponudbo je cena. V primeru, da bi ved ponudnikov
oddalo enako najugodnej5o ponudbo, bodo le ti nemudoma po izteku roka za oddajo ponudb
pozvani k dopolnitvi le teh. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnej5imi
ponudniki opravil dodatnapogajanja o ceni.

5

Kot ponudniki lahko sodelujejo domade in tuje fizitne in pravne osebe, ki imajo pravico
pridobivati nepremidnine v Republiki Sloveniji skladno z veljarmo zakonodajo.

6.

Ponudniki jamdijo resnost ponudbe

z

vpladilom var5dine

v

vi5ini l\oh izklicne

cene

nepremidnine na radun Obdine Hrpelje-Kozina, odprt pri UJP 5t. S156 0123 5010 0006 l4l, s
pripisom v rubriko >vrsta posla<<, na prvi dve mesti SI99.
Izbranemu ponudniku bo varSdina brez obresti vSteta v kupnino za predmetno nepremidnino,
neuspelim ponudnikom bo var5dina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejSega ponudnika.
7.
8

Izbrani ponudnik plada

5e stroSke

notarja in stroSke vpisa v zemlji5ko knjigo.

Kupnino je izbrani ponudnik dolZan pladati v roku 8 dni po prejemu raduna, ki se ga izstavi po

podpisu pogodbe. Pladilo celotne kupnine v prej dolodenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se pladilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varSdina pa
zadrLi.

IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremidnine mora vsebovati naslednje:
podatke o ponudniku s todnim naslovom, deje ponudnik fizidna oseba,
firmo in sedeZ ponudnika, de je ponudnik pravna oseba,
matidno in davdno Stevilko ponudnika,
fotokopij o potrdil a o drZavlj anst v u za fizi(ne osebe,

izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejSi od 30 dni in izkaz$e dejansko stanje za pravne
osebe oziroma iTpis iz poslovnega registra ali priglasitveni list FURS Grrej DURS) za
samostojne podj etnike,
potrdilo o pladanih davkih in prispevkih zapravne osebe in s.p.,
navedbo nepremidnine in ponujeno ceno,
dokazilo o vpladilu varSdine,
pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse raTpisne pogoje,
Stevilko transakcijskega oziroma osebnega raduna ponudnika za morebitno vradilo vpladane
varSdine.

Ponudniki so dolZni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezpladno
dvignejo na sedeZu obdine ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraievanja, ki ga
posreduj

ej

o na elekrronski naslov: ob cina. hrpelj e-kozina@hrpelj

e.

si.

Podrobni podatki glede nepremidnine so na voljo na naslovu prodajalca - na tel. St. 05 620 53 64
(kontaktna oseba: Andrej Boldid). Na razpolago so slededi termini ogleda v sreda, dne 02.12.2015 s
pridetkom ob 11.00 in v detftek, dne 03.12.2015 s pridetkom ob 11.00. Za ogled nepremidnine se
zainteresirani ob I 1.00 uri zaobatermina zglasijo na sedeZu Obdine Hrpelje-Kozina.

V. Postopek zbiranjaponudb in izbire najugodnejSega ponudnika:

1.

2.

-

Pisne ponudbev zaprti ovojnici s pripisom >Ne odpiraj ponudba za nakup nepremidnine
parc. 5t. 3330119 k.o. Hrpelje< naj ponudniki oddajo osebno na sedeZu Obdine Hrpelje Kozina ali poSljejo priporodeno na naslov: Obdina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Re5ka cesta 14,
6240 Kozina. Na hrbtni strani ovojnice morata biti oznadena naziv in naslov po5iljatelja.

Rok za zbirarrje ponudb je do vkljuino petka, dne 11.12.2015 do 12.00 h. Upo5tevale se
ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. Javno odpiranje

bodo ponudbe,

ponudb bo istega dne ob I 3.00 uri, v prostorih prodajalca.

3.

Prepozno prispele ponudbe, nepopolne ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoStevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz2.todke bodo zapedatene vrnjene ponudniku.

4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnej5i ponudnik bo izbran najkasneje v roku 5 dni po iaeku roka za zbiranje ponudb.

o izbiri obve5deni najpomeje v 5 dneh po sprejemu odloditve o izbiri
najugodnej5ega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno
pogodbo najkasneje v 8 dneh po opravljeni lzbiri ponudnika oz. vroditvi sklepa o izboru
najugodnej5ega ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku in
za to nima opravidljivih razlogov, se Steje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v
tem primeru se vpladana garancija za resnost ponudbe (var5dina) ne vrne. Var5dina se prav
tako ne vrne, v kolikor izbrani ponudnik po oddaji ponudbe umakne ponudbo izrazlogov na
njegovi strani. V primeru, da ponudnik izkaie, da iz opravidljivega razlogapogodbe v roku 8
dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, latrko prodajalec rokza sklenitev pogodbe podaljSa
za 7 dni in zadasno zadrLi njegovo var5dino. ie najugodnejSi ponudnik ne podpi5e pogodbe
niti v podaljSanjem roku, prodajalec zadrLinjegovo var5dino.
Ponudniki bodo

6.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najviSjo ceno, je izkljudena
oziroma lahko poobla56ena oseba s soglasjem Zupanje ustavi zadeti postopek, in sicer
najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakr5nekoli
od5kodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel
vrnejo ponudnikom.
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka
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obrazec

PODATKI O PONUDNIKU IN PONUJENI CENI

Firma oz. ime in priimek ponudnika

Naslov in sedeZ oz. stalno prebivali5de
ponudnika

Matiina Stevilka oz. EMSO

ID 5t. za DDV oz. davdna Stevilka

Transakcijski radun ponudnika

Zakoniti

za

stopnik ponudnika

Odgovorna oseba
(podpisnik pogodbe)

Telefon /Telefax

Elektronska po5ta

Nepremiinina

Parcela 5t. 3330/19 k.o. 2560 - Hrpelje

Ponujena cena

OBRAZEC IZPOLNITE CITT,.NVO,

ZVELIKIMI TISKANIMI .NX,AN{T
ztg

:

Podpis:

1

obrazec 2

IZJAYA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTAC]JE

IZJAVA
Ponudnik
naslov

ki ga zastopa
izjavljam:

a)

v celoti, brez pridrikov, sprejemam pogoje razpisne dokumentacije za
prodajo nepremitnine na podlagi javnega razpisg objavljenega dne
da

25.tt.20t5,

b)

Datum:

da so vsi podatki, navedeni v ponudbi, resniEni.

Zg

Podpis:

DOKUMENTACIJA O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

PriloZiti po vrstnem redu

!

l.) da je drZavljan drZave dlanice Evropske unije oz. druge drZave, katere drZavljani imajo pravico pridobivati
nepremidnine v Republiki Sloveniji (zafizi(ne osebe):
Dokazilo: Fotokopija osebne izkaznice oz. potnega lista.

2.) daje registriran pri pristojnem drZavnem organu driave, v kateri ima sedeZ:

Dokazilo: Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starej5e od 30 dni in izkazuje dejansko stanje. Za pravne
osebe, ki so subjekt vpisa v sodni register, izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa izpis iz poslovnega registra ali priglasitev na finandnem (prej davdnem) uradu, ki ne sme biti
starejSe od 30 dni in izkazuje dejansko stanje.

3.) da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne drZavne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi drZave
ali lokalne skupnosti, v kateri ima sedeZ oz. kandidat, ki ima sedeZ v tujini, da je poravnal v RS tiste davke in
prispevke, ki bi jih moral poravnati (za pravne osebe in s.p.):

Dokazilo: Potrdilo F'URS oz. pristojnega drZavnega davinega organa lokalne skupnosti,
kandidat sedeZ ali potrdilo pristojnega organa v RS.
4.) da je vpladal var5dino za nepremidnino, ki je predmet ponudbe:

Dokazilo: Fotokopija potrdila o vplaiilu varSiine.

v kateri ima

