Številka: 302-2/11
Datum: 06.10.2014
Naro nik: Ob ina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, v skladu z 20., 29. in 34. lenom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO EBELNJAKA V NAJEM
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Ob ina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ob ine Kobarid, imenovana s sklepom, številka:
302-2/11, z dne 03.10.2014 (v nadaljevanju pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla:
Oddaja v najem stvarnega premoženja- ebelnjak.
III. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Predmet oddaje v najem je naslednja premi nina:
• ebelnjak dimenzije 193 cm x 196 cm za 8 AŽ panjev na parceli št. 642/1 k.o Kobarid.
Lastnik: Ob ina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (1/1).
IV. Informacije in ogled predmeta:
Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe ter za predhodni dogovor
glede ogleda predmeta oddaje smo dostopni od dne 06.10.2014 do dne 22.10.2014 od 8.00 ure do
13.00 ure na tel. številki: 05 38 99 208 (Tomaž Sko ir).
Objavo javnega zbiranja ponudb naro nik objavlja tudi na spletni strani http://www.kobarid.si
skupaj z vzorcem najemne pogodbe.
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V. Pogoji najema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Za predmet oddaje se sklene najemna pogodba za obdobje 24.10.2014 do 24.10.2019,
ponudnik mora imeti registrirano dejavnost po SKD: A01.490 - Reja drugih živali,
ponudnik mora zagotoviti 6 AŽ panjev,
ponudnik mora zagotoviti 8 ebeljih družin,
ponudnik mora zagotoviti vpis ebelnjaka v Register ebelnjakov,
ponudnika bremenijo obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja predmeta oddaje,
ponudnik mora poskrbeti za vzdrževanje okolice okoli ebelnjaka v pasu 3m,
ponudnik mora skrbeti za demonstracijo prikaza ebelarskih del in za razlago o predelavi medu
za u ne namene osnovnošolskih otrok OŠ Simona Gregor i a Kobarid in za organizirane
skupine turistov ter druge skupine, ki se predhodno najavijo.
9. Predmet oddaje bo oddan v najem najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika pa so slede i:
- število izvedenih predavanj ponudnika na temo ebelarstva v obdobju 01.10.2013 –
01.10.2014,
- število ebeljih družin v asu oddaje ponudbe ponudnika.

10. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 4 dni po izbiri, pošlje najemna
pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 7 dni po prejemu pogodbe le-to
podpisati in jo vrniti naro niku. e se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se
šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naro nik sklene pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. e je med prejetimi ponudbami ve najugodnejših ponudb, lahko komisija:
- opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
- pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo predmeta v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo društva, samostojni podjetniki posamezniki, fizi ne osebe ali pravne
osebe.
2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov to en naslov, mati no
številko, dav no številko ter telefonsko številko. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
• izpis podatkov iz poslovnega registra oz. registra kmetijskih gospodarstev,
• podpisano izjavo o izpolnjevanju kriterijev,
• podpisano izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema,
!
#

$

%

&

'

(

"
"

• navedbo veljavnosti ponudbe oz. vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora
veljati najmanj 30 dni od oddaje ponudbe).
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ob ina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, do vklju no dne 22.10.2014 do 12.00 ure. Na sprednji strani kuverte
mora biti navedeno: "NE ODPIRAJ, ENJOY TOUR: ponudba za najem ebelnjaka in naveden
naziv in naslov ponudnika,
2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne pogoje iz to ke 2./VI,
3. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveš eni v osmih dneh po izbiri.
VIII. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v
najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe:
Javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
X. Kraj in as javnega odpiranja prejetih ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi Ob ine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, in sicer
dne 22.10. 2014 s pri etkom ob 13.00 uri.
K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oz. pooblaš enec, ki je pravo asno oddal
ponudbo.
Darja Hauptman
županja Ob ine Kobarid, l.r
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