Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
16/2015) in Pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 0071519/2016/4, ki jih je dne 15.6.2016 sprejela Vlada Republike Slovenije, družba Slovenski državni
gozdovi d.o.o. objavlja

JAVNO DRAŽBO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV IZ GOZDOV V LASTI
REPUBLIKE SLOVENIJE, št. 1/2017
Prodajalec:
Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje,
Javna dražbo bo potekala:
V četrtek 30.03.2017, ob 10:00 uri, v prostorih družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna
ulica 39, 1330 Kočevje.
Predmet javne dražbe so naslednji gozdno lesni sortimenti (dalje: blago JD):
Sklop 1.: Hlodovina iglavcev v skupni izmeri 92,25 m3, ki se nahaja na lokaciji: skladišče
Fužine (Sp. Jezersko) – skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD
Sklop 2.: Hlodovina iglavcev v skupni izmeri 237,48 m3, ki se nahaja na lokaciji: skladišče Pr
ta Bogati skali (Kokra) – skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD
Sklop 3.: Hlodovina iglavcev v skupni izmeri 204,52 m3, ki se nahaja na lokaciji: skladišče
Fužine (Sp. Jezersko) – skladišče gozdno lesnih sortimentov (GLS); Priloga JD
Izklicna cena za Sklop 1 je 6.860,60 EUR brez DDV pri čemer znesek posamičnega višanja
izklicne cene znaša 5% le te (343,03 EUR brez DDV), za Sklop 2 je 18.281,19 EUR brez DDV
pri čemer znesek posamičnega višanja izklicne cene znaša 5% le te (914,06 EUR brez DDV), za
Sklop 3 je 13.931,21 EUR brez DDV pri čemer znesek posamičnega višanja izklicne cene znaša
5% le te (696,56 EUR brez DDV).
Blago JD se prodaja po sklopih, kot so navedeni zgoraj.
Kavcija:
Vsak zainteresirani ponudnik je dolžan vplačati kavcijo za resnost ponudbe v višini, ko je
navedena spodaj, kar je pogoj za sodelovanje na sami dražbi. To kavcijo je ponudnik dolžan
vplačati skupaj s pripadajočim 22% DDV pred začetkom javne dražbe in sicer v roku najkasneje
do 28. 03. 2017 do 12.00 ure na poslovni račun prodajalca in sicer na TRR: SI56 0292 2026
1894 466 (NLB d.d.), sklic: 1-2017. Izkaz vplačila kavcije je izpis poslovnega računa SiDG d.o.o.
ali potrdilo o nakazilu, ki ga dostavi ponudnik. Kot izklicna cena se za potrebe določitev višine
kavcije šteje vrednost lesa na kamionski cesti po veljavnem ceniku SiDG d.o.o.
Kavcija za vsak posamezni sklop blaga JD znaša:
Sklop 1: 836,99 EUR (DDV vključen)
Sklop 2: 2.230,31 EUR (DDV vključen)
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Sklop 3: 1.699,61 EUR (DDV vključen)
S pravočasnim vplačilom zahtevane kavcije skupaj s pripadajočim DDV se šteje, da je dražitelj
istočasno z vplačilom kavcije ponudil izklicno ceno za sklop blaga JD, ki ga namerava dražiti. Če
je kavcija vplačana v nezadostnem znesku, v znesku brez DDV, ali je vplačana nepravočasno,
ponudnik ki jo je vplačal, nima pravice sodelovati na javni dražbi kot ponudnik oz. dražitelj.
Vplačana kavcija se v roku 8 dni vrne tistim dražiteljem, ki z draženjem niso uspeli oz. ki so jo
vplačali v nezadostnem znesku, brez DDV ali nepravočasno oz. je njihova ponudba prispela
nepravočasno. Uspelemu dražitelju (kupcu blaga JD) se vplačana kavcija všteje v kupnino.
Sklenitev prodajne pogodbe:
Po zaključku javne dražbe se prodajna pogodba sklene s ponudnikom, ki je skladno z določili te
objave kupec blaga JD (dalje: kupec), in sicer najkasneje v 3 (treh) dneh po zaključku javne
dražbe, če ta ponudnik ne želi skleniti pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, SiDG d.o.o.
obdrži vplačano kavcijo. Z vplačilom kavcije se ponudnik, izrecno strinja, da bo SiDG d.o.o. v
primeru, kot je naveden v tem odstavku, prejeto kavcijo zadržala. Pri tem ima SiDG d.o.o. pravico
terjati odškodnino, ki presega znesek zadržane kavcije.
Prodajna pogodba se sklene po vzorcu, ki v bistvenih elementih ne sme odstopati od vzorca
prodajne pogodbe, kot ga pripravi SiDG d.o.o., in je priloga te objave, pri čemer vsebina Pravil o
načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 00715-19/2016-4, ki jih je Vlada RS
sprejela z dnem 15.6.2016, in Priloga 1 teh pravil, štejeta za splošne pogoje poslovanja. Ta
pravila in Priloga 1 so javno objavljena na spletni strani SiDG d.o.o.: www.sidg.si .
Kupnina mora biti plačana najkasneje v roku 3 (treh) dni po sklenitvi prodajne pogodbe oz.
mora biti v tem času predložena bančna garancija, slednje le v kolikor je ta možnost predvidena
v točki »Bančna garancija« te objave. Kupnina mora biti plačana v enkratnem znesku. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Blago JD v last kupca preide šele po celotnem plačilu kupnine ali po izročitvi za SiDG d.o.o.
ustrezne brezpogojne bančne garancije na prvi poziv, slednje le v kolikor je bančna garancija
predvidena v tej objavi pod točko »Bančna garancija«. Bančna garancija mora biti vsebinsko
sprejemljiva za SiDG d.o.o., njena vsebina mora biti skladna z vsebino vzorca bančne garancije,
kot ga pripravi SiDG d.o.o.
SiDG d.o.o. je dolžna kupcu zagotoviti prevzem kupljenega blaga JD takoj po tem, ko le to preide
v last kupca, kot je določeno v prejšnjem odstavku. Blago JD je dolžan kupec prevzeti najkasneje
v roku 5 dni po tem, ko blago preide v njegovo last, sicer je dolžan plačati stroške ležarine v
znesku 1 EUR/m3 oz. tono + DDV za vsak dan zamude, pri čemer se ponudnik ki je kavcijo
vplačal, s tem izrecno strinja.
Bančna garancija:
/
Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oz. dražitelj:
/
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Rok za oddajo pisnih ponudb, način oddaje ponudb:
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati pri draženju blaga JD, mora na naslov SiDG d.o.o., Rožna ulica
39, 1330 Kočevje, oddati svojo pisno ponudbo poslati najkasneje do 30.03. 2017 do 8:00 ure.
Ponudba mora biti predložena v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba št. 1/2017
- sklop št. ____(izpolni ponudnik)«, sicer se ponudba izloči. SiDG d.o.o. ne odgovarja na napake
ponudnika v navedbi oznake ponudbe na kuverti (oznaka, da gre za ponudbo na javni dražbi, na
kateri javni dražbi in ta kateri sklop). Ponudba se lahko odda osebno na naslovu SiDG d.o.o. ali pa
se pošlje po pošti. Pravočasna je le tista ponudba, ki na naslov SiDG d.o.o. prispe do navedenega
datuma in ure, sicer je prepozna. Vse prepozne ponudbe ter tudi ponudbe, katerih ovojnica bo
prekomerno poškodovana ali bo neustrezno označena, bo komisija neodprte vrnila nazaj
ponudnikom.
Potek JD in ostalo:
Javne dražbe se lahko udeleži vsa zainteresirana javnost, o javni dražbi se vodi zapisnik.
Kot ponudnik oz. dražitelj lahko sodeluje le ponudnik, ki:
- Je vplačal kavcijo skladno z zahtevami te objave
- Je oddal pravočasno ponudbo skladno z zahtevami te objave.
Namesto zakonitega zastopnika (podjetnika posameznika, direktorja, prokurista) se lahko javne
dražbe v imenu in za račun ponudnika udeleži tudi pooblaščenec, ki mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, pri čemer mora biti podpis
pooblastitelja overjen (zadošča upravna overitev). Komisija vse zastopnike ponudnikov oziroma
njihove pooblaščence identificira na osnovi veljavnega osebnega dokumenta.
Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev iz te objave, se izločijo iz postopka.
Izklicna cena, s katero se prične ustni del javne dražbe je tista cena, ki jo komisija kot najvišjo
izbere izmed pravočasno prispelih pisnih in pravilnih ponudb, pri čemer ta izklicna cena ne sme
biti nižja od izklicne cene, kot je opredeljena v tej objavi (od katere je bil določen znesek kavcije
po tej objavi). V tem primeru se kot izklicna šteje cena, kot jo je določila SiDG d.o.o.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od
ponudnikov oz. dražiteljev navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta
tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Blago JD se proda dražitelju, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Če nihče od ponudnikov ne ponudi višje cene od izklicne cene, se kupec izbere z žrebom. Prav
tako se najboljši ponudnik oz. kupec določi z žrebom izmed tistih dražiteljev, ki so ponudili
enako najvišjo ceno nad izklicno ceno, naslednja cena pa ni bila izklicana. Žreb se izvede na sami
javni dražbi na način, kot ga na določi komisija, pri čemer mora biti žrebanje nediskriminatorno
(uporaba listkov s številkami in podobno). Dejstvo izvedbe žreba, način izvedbe žreba in izid
žreba se zapiše v sam zapisnik o javni dražbi.
Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije ugotovi, komu in po kakšni ceni je bilo blago JD
prodano in kupca pozove k podpisu prodajne pogodbe.
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Prodaja blaga JD se izvede po sistemu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
reklamacij kupljenega blaga ne glede kvalitete, ne glede vrste, ne glede količine.
V kolikor dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe in/ali kupnine ne nakaže oz. ne predloži bančne
garancije v predpisanem roku (zgolj v kolikor je bančna garancija predvidena v točki »Bančna
garancija« te objave), komisija ugotovi naslednjo najvišjo izlicitirano ceno. Dražitelje, ki so jo
izlicitirali ali pa ponudnike, izmed katerih se je opravil žreb, pri čemer se ne upošteva dražitelj,
ki ni podpisal prodajne pogodbe in/ali ni plačal kupnine v predpisanem roku, komisija povabi,
naj v roku največ enega dne predsedniku komisije pošljejo svoje ponudbe za nakup blaga JD.
Komisija izmed teh ponudb izbere najvišjo. V kolikor je le eden dražitelj izlicitiral naslednjo
najvišjo izlicitirano ceno, ga komisija povabi, naj se izreče, ali je pripravljen po tej ceni skleniti
prodajno pogodbo. V kolikor ponudb ni oz. niso primerne ali se dražitelj izreče, da prodajne
pogodbe po izlicitirani ceni ne želi skleniti, se postopek prodaje na javni dražbi zaključi.
Zainteresirani ponudniki si lahko predmet javne dražbe ogledajo pred začetkom javne dražbe in
sicer na lokaciji javne dražbe, v zvezi s čimer se lahko obrnejo na g. Boštjan Rozman, kontakt:
031 351 824. Ogled je možen med 8. in 10. uro dne 28.03.2017. Morebitna vprašanja v zvezi s
predmetno javno dražbo lahko ponudniki naslavljajo telefonsko na številko: 041-518-001 (Sibil
Klančar).
Vsebino te objave je pripravila oz. bo javno dražbo vodila štiričlanska komisija. Komisija je
dolžna najkasneje v roku 3 dni po opravljeni javni dražbi vsem ponudnikom oz. dražiteljem
poslati zapisnik o izvedbi javne dražbe, iz katerega izhaja med drugim tudi odločitev o izbiri
najugodnejše ponudbe.
Napoved javne dražbe je objavljena v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh SiDG:
www.sidg.si .

V Kočevju, dne 27.03.2017
Stojan Rovan
predsednik komisije
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