VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Krško, 10. marec 2015

Uprava družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Krško, Tovarniška 18, javno objavlja

VABILO K DAJANJU PONUDB
v postopku javnega zbiranja zavezujočih ponudb za prodajo odpadnih kovin
in rabljene opreme

1. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je rabljena oprema za proizvodnjo celuloze, ki vsebuje:
a)
b)
c)
d)
e)

438.250,00 kg nerjaveče jeklo;
523.250,00 kg navadno jeklo;
28 kosov elektromotorjev s skupno težo 14.687,00 kg;
razni ventili s skupno težo 19.000,00 kg;
10 kosov jeklenih kontejnerjev, brez tehničnega dovoljenja, in sicer 9 kosov 40 ft in 1 kos
20 ft.

2. Ogled predmeta prodaje
Ogled predmeta prodaje je mogoč na sedežu družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška
18, Krško, od 16. 3. 2015 do 20. 3. 2015 med 8. in 14. uro, po predhodni pisni najavi na enaslov branko.mezic@vipap.si ali na tel. 07 48 11 270 ali 051 448 270. Kontaktna oseba
prodajalca je g. Branko Mežič.
3. Rok in naslov za oddajo ponudb ter način odpiranja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 30 dni od dneva objave tega vabila v dnevnem časopisu oziroma
na spletnih straneh družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.; upoštevane bodo prijave, ki bodo v
navedenem roku zaprte in s pristavkom »Ne odpiraj - prijava na dajanje ponudb VIPAP
VIDEM KRŠKO d.d.« prispele na naslov Notar Miro Košak, Trg republike 3, 1000
Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo javno in se ga lahko udeležijo vsi prijavitelji. Ponudbe prijaviteljev se
bodo odpirale dne 13. 4. 2015 ob 12. uri v poslovnih prostorih Notarja Mira Košaka, Trg
republike 3 (pritličje), Ljubljana.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v roku največ petih dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Pogoji prodaje in kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
Predmet prodaje naveden v tč. 1 se prodaja izključno v celoti. Ponudba, ki ne bo vsebovala
celotnega predmeta prodaje (tč. 1a do 1e), ne bo veljavna in upoštevana.

Prodaja se izvrši po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake, tehnično stanje predmeta prodaje, točna količina prodanih stvari pa bo z izbranim
kupcem ugotovljena na podlagi tehtanja predmeta prodaje na tovorni tehtnici VIPAP VIDEM
KRŠKO d.d.
Upoštevane bodo le ponudbo kupcev, ki lahko v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki
Sloveniji prevzemajo odpadne kovine, kar izkažejo z ustrezno odločbo ali izjavo, ki je
sestavni del ponudbe.
Cena, ki jo posamezni kupec ponudi, mora biti brez DDV in pomeni neto ceno. Prodajna
cena se bo povečala za veljavno stopnjo DDV. Stroške eventualnega razreza, tehtanja ter
druge manipulativne stroške in odvoz predmeta prodaje prevzema in plača kupec posebej.
Kriterij za izbiro najugodnejšega kupca bo v ponudbi navedena skupna cena, ki mora biti
specificirana za vsako vrsto predmeta prodaje posebej, z navedbo posamezne vrste
predmeta prodaje in cene za kilogram oziroma tono, cena kontejnerja pa mora biti navedena
kot cena za en kos. V primeru enakih ponujenih cen pri vseh posameznih vrstah predmeta
prodaje bodo pri izbiri kot nadaljnji kriterij upoštevani ponujeni pogoji prodaje oziroma
nakupa, zlasti plačilni rok in višina are, ki jo bo ponudil posamezni kupec.
Izbrani kupec mora v roku osmih dni od dneva odpiranja ponudb in izbire najugodnejšega
kupca podpisati prodajno pogodbo in vplačati aro v višini najmanj 50% ponujene kupnine za
predmet prodaje, kupec pa lahko v ponudbi navede tudi višji znesek are. Prodajna pogodba
bo sklenjena pod odložnim pogojem plačila are in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če
kupec v za to določenem roku ne plača preostanka kupnine.
Rok za plačilo kupnine je največ 30 dni od izbire najugodnejšega kupca, ki lahko v ponudbi
navede tudi krajši plačilni rok od navedenega v tem vabilu.
Prevzem predmeta prodaje bo kupcu omogočen po plačilu celotne kupnine ali predložitvi
ustreznega zavarovanja za plačilo.
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