
 

1 

 

 

 
 
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (v nadaljevanju: SIMBIO 
d.o.o.), objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa o imenovanju komisije za 
izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb in sklenitve neposrednih pogodb za odprodajo osnovnih 
rabljenih sredstev naslednje  
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
ZA PRODAJO PREMIČNINE »STACIONARNE BATNE STISKALNICE – 2 kosa«  

 
I. Naziv in sedež organizatorja (upravljalca) javnega zbiranja ponudb 

 
V imenu 24 občin (lastnikov premičnega premoženja) postopek javnega zbiranja ponudb vodi: 
 
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 
(v nadaljevanju: SIMBIO d.o.o.) 
Identifikacijska številka: SI 54123135 
Matična številka: 5914523000 
Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0251 111 
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, številka registracijskega vpisa: 
2008/11836 

 
II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena  

 
Predmet prodaje sta dve (2) stacionarni batni stiskalnici (stiskalnica stabiliziranega odpadka). 
Stiskalnici sta se uporabljali pri upravljalcu za stiskanje odpadkov in vodili pod naslednjima 
inventurnima številkama: 
 

Predmet prodaje   Serijska številka opreme  Inventurna številka 

Stacionarna batna stiskalnica 1 K5 170 

Stacionarna batna stiskalnica 2 K6 171 

 
Tehnični podatki obeh stacionarnih batnih stiskalnic so naslednji:  
 
Proizvajalec: Unikov Nitra 
Tip: SL-1 
Leto proizvodnje: 2008 
Teža posamezne stiskalnice: 3.480 kg 
  
Oprema se prodaja po načelu »VIDENO-KUPLJENO«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših 
reklamacij. Vsaka odgovornost prodajalca za morebitne stvarne napake je izključena.  
 
Izhodiščna cena  
 

Stacionarna batna stiskalnica 1 (inv. št.: 170) K5 4.500,00 

Stacionarna batna stiskalnica 2 (inv. št.:171) K6 4.500,00 

 
 Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno stacionarno batno stiskalnico ali za obe hkrati.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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III. Priprava ponudbe in potrdilo o plačilu varščine  
 
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Za fizične osebe se 
šteje, da je ponudbena dokumentacija potrjena s podpisom le-te (in ne tudi z žigom).  
 
Ponudba mora vsebovati: 

▪ izpolnjen obrazec »Ponudbeni obrazec« (Priloga 1) in 
▪ potrdilo/a o plačilu varščine. 

 
Ponudniki morajo svojo ponudbo predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »NE 
ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB – STACIONARNE BATNE STISKALNICE« na naslov: SIMBIO d.o.o. 
(tajništvo), Teharska cesta 49, 3000 Celje. 
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.  
 
Rok za oddajo ponudb je 30. 08. 2019 do 10.00 ure.  
 
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo 
podjetja SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje.  

 
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz 
nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku 
za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.  
 
Ponudbena cena  
 
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno stacionarno batno stiskalnico ali za obe hkrati. 
 
Ponudniki morajo zakrožiti ponujeno ceno na 10,00 EUR. 
 
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena (v EUR brez DDV). Prodajna pogodba 
bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno (v EUR brez DDV) in hkrati ne 
bo nižja od ocenjene vrednosti s strani pooblaščenega sodnega cenilca. V primeru, da bi več 
ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno (v EUR brez DDV), bo strokovna komisija po izvedenih 
pogajanjih, pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno 
od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo strokovna komisija 
predhodno opisani postopek izbire ponovila, vse dokler ne bo izbran en ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno. 
 
Po prejemu ponudb lahko opravi Komisija dodatna pogajanja, da se doseže za upravljalca ugodnejša 
ponudba. Dodatna pogajanja se izvedejo na javnem odpiranju ponudb neposredno po odprtju vseh 
ponudb s ponudniki, ki so oddali pisno ponudbo. Za izhodiščno ceno za pogajanja se določi cena, ki jo 
je v svoji ponudbi ponudil ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno. Za ponudnike, ki se javnega odpiranja  
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ne udeležijo, se šteje, da je njihova ponudba, oddana v zaprti kuverti, končna in da pri pogajanjih ne 
želijo sodelovati.  
 
Prodajalec si pridružuje pravico do izvedbe dodatnih pogajanj o zvišanju ponudbene cene za 
predmetno premičnino.  
 
Na ponujeno ceno se obračuna še 22 % davek, ki ga nosi kupec.  
 
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem povabilu.   
 
Plačilo varščine  
 
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 300,00 EUR na posamezno 
osnovno sredstvo/opremo. Varščino plačajo na transakcijski račun podjetja SIMBIO d.o.o., št. SI56 
1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije, koda namena: OTHER, z navedbo »plačilo 
varščine – stacionarna batna stiskalnica 1« ali »plačilo varščine – stacionarna batna stiskalnica 2« ali 
»plačilo varščine – stacionarna batna stiskalnica 1 in 2«.   

 
Plačana varščina se bo uspelem ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku najkasneje trideset (30) dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.  

 
Varščina bo zadržana, v primeru, da izbrani ponudnik ne bo pristopil k podpisu pogodbe za izvedbo 
pravnega posla.  
 
Ponudbena cena (v EUR brez DDV), ki jo ponudi ponudnik še ne vključuje davka, stroškov storitev za 
prenos lastništva, ki so v vsakem primeru na strani kupca. Prav tako nosi kupec sam morebitne 
stroške nalaganja na prevozno sredstvo in stroške prevoza. 

 
Predkupna pravica na predmetu prodaje ne obstaja. Omejitev upravljalca v zvezi s postopkom 
razpolaganja ni.  
 
Ponudnik mora zagotoviti, da je njegova ponudba veljavna najmanj devetdeset (90) dni.   

 
Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi 
povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik mora pred 
sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena 
ZSPDSLS-1.  
 

IV. Dodatne informacije o premičnem premoženju in možnosti ogleda  
 
Ogledi opreme so možni od objave povabila in najkasneje do 27. 08. 2019 po predhodnem dogovoru 
s kontaktno osebo: Iztok Agrež:  031 619 459 ali Damjan Gobec 041 208 991. 

  
Predhodna najava pri kontaktni osebi je obvezna! 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe: Alenka Sajovic: 03/425 
64 59 ali mobitel 041 383 519. 
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V. Javno odpiranje ponudb 
 
Odpiranje ponudb bo javno na dan oddaje ponudb ob 12.00 uri v sejni sobi RCERO Celje, Bukovžlak 
30, 3221 Teharje (2. nadstropje). Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne 
osebe.  
Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem 
odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo postopkov 
javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju: komisija). O poteku javnega odpiranja se vodi zapisnik. 
 

VI.        Podpis pogodbe 
 
Z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal sprejemljivo ponudbo se bo sklenila pogodba, ki jo bo 
pripravil upravljalec, najpozneje v petnajstih (15) dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika 
oziroma po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja/ij. V primeru, da upravljalec SIMBIO d.o.o. ne 
bo uspešen pri pridobitvi vseh soglasij, pogodba iz zakonskih razlogov ne bo podpisana. Ponudniki v 
tem primeru nimajo pravice do odškodnine.  
 
Če izbrani ponudnik v roku petnajst (15) dni od pisnega poziva za podpis pogodbe, iz razlogov na 
njegovi strani, le-te ne bo podpisal, bo SIMBIO d.o.o. k podpisu pogodbe pozval drugega 
najuspešnejšega ponudnika, ki bo oddal sprejemljivo ponudbo in zadržal varščino ponudnika, ki 
pogodbe ni hotel podpisati.  
Če tudi drugo uvrščeni v roku petnajstih (15) dni od pisnega poziva, iz razlogov na njegovi strani, ne 
bo podpisal pogodbe, bo SIMBIO d.o.o. k podpisu pogodbe pozval naslednjega najuspešnejšega 
ponudnika s sprejemljivo ponudbo itd. 
 
Organizator javnega zbiranja ponudb ali za ta namen pooblaščena oseba lahko postopek ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije in morebitne vplačane varščine. Ponudniki v tem primeru nimajo 
pravice do odškodnine.  
 

VII. Način in rok plačila kupnine 
 
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina izvedbe tega pravnega posla.  
Izbrani ponudnik mora plačati pogodbeni znesek, najkasneje v roku osem (8) dni po izdaji računa, ki 
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca 
št. SI56 1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije. V nasprotnem primeru pomeni, da je 
kupec odstopil od pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi tega, bremenijo izključno kupca.  
 
Kupec se obvezuje, da bo ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmetno premično premoženje 
prevzel najkasneje v roku deset (10) dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri 
prevzema bo predmetno premično premoženje skupaj z dokumenti prevzel na lokaciji, kjer se nahaja.  
 
V primeru, da kupec ne prevzame predmetnega premičnega premoženja v navedenem roku, nosi vso 
odgovornost za njegovo uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa ga lahko odstrani oziroma ga 
da v hrambo tretji osebi na račun kupca.  
 
Priloge: Priloga 1. Ponudbeni obrazec   
 
Celje, 09. 08. 2019                                                                                                                            SIMBIO d.o.o. 


