Številka: 001-03/21-0002/2
Datum: 16. 3. 2021
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana v skladu s 52. členom v
povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni
skupnostih (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Podatki o upravljalcu
Državni zbor Republika Slovenija, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so tiskalniške naprave znamke CANON, model iRA C5045 (v
nadaljnjem besedilu: premičnine). Seznam premičnin je razviden iz Priloge 1 te namere.
Premičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe, ne bodo upoštevane.
Premičnine imajo znake običajne obrabe in so na dan objave te namere še primerne za
uporabo.
3. Ponudba
Ponudnik mora oddati ponudbo za vse premičnine skupaj.
Ponudbo lahko oddajo zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premičnin.
Ponudbena cena in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.
Ponudba ponudnika mora na naslov upravljalca, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, prispeti najkasneje do ponedeljka, 6. 4. 2021 do 12. ure.
Ponudba mora biti označena z: »PONUDBA ZA NAKUP TISKALNIŠKIH NAPRAV - NE
ODPIRAJ.«
Sestavni del ponudbe je tudi obrazec iz Priloge 2 – Obrazec ponudbe.
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Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudniki bodo o rezultatih obveščeni na elektronski naslov naveden na obrazcu iz
Priloge 2 – Obrazec ponudbe, najkasneje v 8 dneh po zaključenem odpiranju ponudb.
4. Sklenitev pogodbe
Upravljalec bo po prejemu pravočasnih ponudb, če bo zainteresiranih več oseb, opravil
pogajanja o ceni in drugih pogojih prodajne pogodbe.
Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.
S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup vseh premičnin skupaj, bo sklenjena
prodajna pogodba.
Celotno kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5)
dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun upravljalca. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V kolikor kupnina
ni plačana v roku, se šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu.
Upravljalec bo izročil premičnine v posest z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne
kupnine. Kupec bo dolžan premičnine prevzeti najkasneje v treh (3) delovnih dneh od
plačila kupnine.
Stroški odvoza premičnin z lokacije, kjer se nahajajo, bremenijo kupca.
5. Ustavitev postopka
Ta objava upravljalca ne zavezuje k sklenitvi prodajne pogodbe. Upravljavec lahko vse
do sklenitve prodajne pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti.
6. Ogled premičnin in dodatne informacije
Naprave so na ogled na lokaciji Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana dne 24. 3. 2021,
izključno po predhodni najavi.
Za ogled premičnin in vsa dodatna pojasnila in informacije o premičninah se
zainteresirani ponudniki lahko dogovorijo pri g. Iztoku Potočniku, tel. št. 01/478 9745.
7. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov
(GDPR)
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede
obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva
Državnega zbora je Priloga 3.
Republika Slovenija
Državni zbor
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Priloga 1: SEZNAM PREMIČNIN ZA PRODAJO
Vse tiskalniške naprave so znamke CANON, model iRA C5045.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ID
1638
1266
1431
1528
1629
1631
1681
1632
1634
1630
1429
1635
1678
1637
1641
1633
1424

LETO
SERIJSKA
IZDALAVE ŠTEVILKA
2011
GPV57528
2011
GPV57909
2011
GPV57918
2011
GPV57362
2011
GPV57101
2011
GPV57921
2011
GVP57528
2011
GPV56904
2011
GPV57920
2011
GPV58024
2011
GPV57394
2011
GPV58023
2011
GPV56858
2011
GPV58026
2011
GPV57068
2011
GPV57420
2011
GPV57440

STANJE ŠTEVCEV
(30.11.2020)
706.075
712.088
754.203
792.925
990.245
1.163.096
902.205
882.581
1.405.956
663.144
1.514.819
1.124.689
974.756
1.137.578
739.306
923.736
780.042

INVENTARNE ŠTEVILKE
1211-028995 oz. 10028995
1211-028967 oz. 10028967
1211-028974 oz. 10028974
1211-028989 oz. 10028989
1211-028996 oz. 10028996
1211-028973 oz. 10028973
1211-028985 oz. 10028985
1211-028961 oz. 10028961
1211-028970 oz. 10028970
1211-028978 oz. 10028978
1211-028962 oz. 10028962
1211-028983 oz. 10028983
1211-028975 oz. 10028975
1211-028999 oz. 10028999
1211-028991 oz. 10028991
1211-028966 oz. 10028966
1211-028990 oz. 10028990

4

Priloga 2: OBRAZEC PONUDBE
PONUDBA
za premičnine - tiskalniške naprave - iz Priloge 1
Upravljalec:
Številka dokumenta
(namere)
Ponudnik:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka oz.
ID za DDV:
Transakcijski račun
fizične ali pravne
osebe:
Elektronski naslov
kontaktne osebe:
Telefon:
Veljavnost ponudbe

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, SI1000 Ljubljana
001-03/21-0002/2

(najmanj do 20. 4. 2021)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam da:
a) sem skrbno pregledal(a) namero o sklenitvi neposredne pogodbe št.
_______________ z dne ___________ 2021,
b) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno,
c) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR ter imam na dan
odpiranja ponudb plačane vse davke in prispevke ter poravnane vse obveznosti
do Republike Slovenije.

PONUDBENA CENA za vse tiskalniške naprave znake CANON iz Priloge 1
znaša: ________________________ EUR.

Kraj in datum: ____________

Žig

Podpis odgovorne osebe:
____________________
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Priloga 3:
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU
PODATKLOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V ELEKTRONSKIH ZBIRKAH IN ZBIRKAH DOKUMENTARNEGA GRADIVA
DRŽAVNEGA ZBORA
- področje ravnanja s stvarnim premoženjem države
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefon: 01/478 9700, elektronski naslov:
gp@dz.si.
2. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba: gp@dz.si.
3. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
NAMEN

PRAVNA PODLAGA

Izvedba postopkov
ravnanja s stvarnim
premoženjem
države in sklepanje
prodajnih
pogodb in drugih pogodb
vezanih na stvarno
premoženje države.

Zakon o stvarnem
premoženju države in
samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18 in 79/18)
Pogodba

OBDELOVANI OSEBNI
PODATKI
Ime in priimek
Naslov
Davčna številka
Elektronski naslov
Telefonska številka
Številka transakcijskega
računa

Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni
podatki nanašajo in jih posameznik mora zagotoviti, če želi sodelovati v postopkih
ravnanja s stvarnim premoženjem in sklepanja pogodb.
4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Posredovanje osebnih podatkov v nadaljevanju navedenim subjektom je odvisno od
predmeta prodaje.
Državni zbor osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:
- državnim organom in organom lokalne samouprave zaradi izpolnitve zakonskih
obveznosti,
- upravnikom stavb in skupnostim lastnikov;
- distributerjem in dobaviteljem,
- notarjem
- pravosodnim organom in
- drugim subjektom zaradi izvajanja zakona ali pogodbe.
5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno
organizacijo
Državni zbor osebnih podatkov ne bo prenašal v tretje države ali v mednarodno
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organizacijo.
6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja
Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Navodilom o ravnanju z
dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega zbora (ŠT. 043-04/08-1/9 z dne 16.
9. 2008).
7. Informacije o obstoju pravic posameznika
Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:
- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu
podatkov (EU) 2016/679 (GDPR);
- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu
podatkov (EU) 2016/679 (GDPR);
- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17.
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in
- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o
varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).
Upravljavec je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti,
sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pod pogoji
19. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). Posameznik
lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri pooblaščeni osebi iz 2. točke tega obvestila.
8. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov:
Državni zbor ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi
podatki.
9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

