
 

 

 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9 Ljubljana  na podlagi 77 člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/18 79/18 in 
61/20; v nadaljevanju: ZSPDSLS-NPB6) in 21 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  lokalnih 
skupnosti (uradni list RS št.31/18 ) CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI objavlja; 
 
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljene plovne opreme: čolni za rafting ( 3 kos), ki za opravljanje 
nalog zavoda nista več potrebna in sta izločena iz uporabe. 
 

1. Predmet prodaje in izhodiščna cena: 

       Rabljena plovna oprema: 

- ČOLN ZA RAFTING /ZA 9 OSEB širine 165cm. inv.št.10089 

- ČOLN ZA RAFTING /ZA 9 OSEB širine 165 cm. inv.št.10090  

- ČOLN ZA RAFTING /ZA 9 OSEB širine 165 cm. inv.št.10091 

Simbolična fotografija: 

 

2. Merilo za izbor: 

Plovna oprema se prodaja po načelu »videno kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak 
prodajalec ne upošteva. 

Komisija bo med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo izbrala ponudnika z 
najvišjo ponujeno ceno.  

3. Podrobnejše informacije 

Datum: 7. 7. 2021 
Številka: 439-0014/2021-1 

 



Podrobnejše informacije o predmetu dobijo interesenti pri kontaktni osebi Markovič Damirju 
na naslovu fara@csod.si ali na naslovu info@csod.si. Ogled opreme je možen na lokaciji Fara 3, 
1336 Kostel, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.  

4. Rok za oddajo ponudbe: 26.7.2021 

Ponudbe, prispele po razpisanem roku in nepopolne ponudbe, bodo izločene ter se jih ne bo 
obravnavalo. 

5. Drugi pogoji 

Ponudniki bodo o izidu postopka zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 
dneh od dneva javnega odpiranja ponudb; 

Kupec sam na svoje stroške poskrbi za odstranitev in odvoz čolnov z mesta lokacije 
navedene v 3. točki tega besedila javnega zbiranja ponudb. 

6. Oblika ponudbe 

Ponudnik predloži ponudbo na priloženem obrazcu in jo pošlje v zaprti kuverti na naslov:  

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, Ljubljana  z oznako 
»Ponudba za nakup plovne opreme - Ne odpiraj« 

7. Kraj in čas odpiranja ponudb       

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, Ljubljana  

Dne, 27.7.2021 ob 10:00 uri   

 

 

Center šolskih in  

obšolskih dejavnosti 

 

Branko Kumer 

direktor 

 

            

         Priloga: obrazec 
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Ponudnik: 

 

Priimek in ime ali naziv: _______________________                                                                        

Naslov: _______________________ 

E-naslov: ______________________ 

Davčna številka: ________________ 

TRR: ______________________________ 

 

Datum:________________ 

 

PONUDBA  

 

za odkup rabljene plovne opreme  

CENTRA  ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, Ljubljana,  

na podlagi razpisa št. ____________ 

 

Plovna oprema: 

Naziv osnovnega 
sredstva  
 

Inventarna 
številka  

(neobvezno) 

Količina 
(kos)  

Ponujena 
odkupna cena 
na kos  

(v EUR z DDV) 

Ponujena 
skupna 
odkupna cena  

(v EUR z DDV) 

    

 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

 

  

Ponudba je veljavna 60 dni. 

                                         Podpis ponudnika:  

 

            
___________________________ 

(če je ponudnik pravna oseba in posluje z žigom, tudi žig) 

 

 


