Številka: Su-VII-2/22-8
Datum: 13. 4. 2022
Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21), 52. in 78. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 - v
nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Ustavno sodišče Republike Slovenije
objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s premičnim premoženjem države za leto 2022, ki je v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
1. Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel: Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta neposredne pogodbe: Predmet prodaje je pisarniški stol Giroflex (9 kosov).
Opis pisarniškega stola:
- usnje rjave barve,
- podpora za ledveni del,
- vzglavnik,
- kovinska osnova in mehanizem,
- nastavitev višine stola,
- nastavitev višine opiral za roke, možnost premikanja levo/desno ali odstranitev opiral,
- nastavitev globine sedežnega dela,
- nastavitev naklona sedeža,
- nastavitev kota naslonjala ter tudi nastavitev sile, potrebne za nagib stola,
- obešalnik za obleko,
- gumirana kolesa;

Stoli so proizvedeni v Švici, nabavljeni leta 2005, najnižja ponudbena cena za posamezni kos je
250,00 EUR (inventarne številke 13114299, 13114300, 13114301, 13114302, 13114304,
13114305, 13114306, 13114307, 13114308).
3. Rok za prejem ponudbe: 4. 5. 2022.
Rok za prejem ponudbe je 20 dni od dneva objave namere za sklenitev neposredne
pogodbe. Datum objave je 13. 4. 2022.
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4. Oblika ponudbe in pogoji: Način prodaje opreme je videno – kupljeno. Ponudbo lahko
predložite v pisni obliki na naslov upravljavca (s pripisom "prodaja stolov") ali jo pošljete na enaslov: finance@us-rs.si oziroma vaš interes za nakup sporočite po telefonu na številko 01
4776 - 410.
V ponudbi za nakup mora ponudnik obvezno navesti naziv predmeta prodaje in ponujeno
ceno, ki jo nudi ter svoje podatke: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov in
telefonsko številko ter elektronski naslov.
5. Pogajanja: Prodajalec bo v skladu z 52. členom ZSPDSLS-1 opravil vsaj en krog pogajanj o
ceni. Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za
posamezni stol, ki se prodaja.
6. Način in rok plačila kupnine: najuspešnejši ponudnik mora kupnino plačati v enkratnem
znesku, najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Proračuna
Republike Slovenije. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.
7. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Sklenitev neposredne pogodbe:
Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje po sklenitvi neposredne pogodbe in
predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani
prodajalca. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu
celotne kupnine.
9. Predkupna pravica ne obstaja.
10. Informacije o opremi lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, št.: 01 4776 - 410, vsak delovni dan od
8.30 do 15.30.
Ogled opreme je mogoč po predhodnem dogovoru v prostorih ustavnega sodišča ob
upoštevanju pravil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID 19).
11. Kontaktna oseba: Metka Štimec Janeš
12. Pooblaščena oseba s strani predstojnika upravljavca lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
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