PRILOGA 2:
Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov z javnim zbiranjem ponudb (PP-JZP)
Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za nakup
gozdno lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS).
Javno zbiranje ponudb se opravi na način, da je edino merilo izbora ponujena cena franko kamionska
cesta.
Oglas za javno zbiranje ponudb
Oglas za javno zbiranje ponudb mora biti objavljen na spletni strani SiDG.
Vsebina oglasa za javno zbiranje ponudb
Oglas za javno zbiranje ponudb vsebuje predvsem:
– podatke o prodajalcu,
– predmet prodaje,
– elemente, ki jih mora vsebovati ponudba, kot so cena, način, rok in zavarovanje plačila kupnine,
varščina za resnost ponudbe (če je določena),
– kraj čas in možnost ogleda predmeta ponudbe, razen v kolikor so predmet ponudbe GLS, ki še
niso na zalogi,
– rok za oddajo ponudbe,
– kriterije, po katerih bodo ponudbe ocenjene,
– določilo, da ponudnik ni zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
V oglasu za javno zbiranje ponudb se lahko objavi izhodiščna cena predmeta prodaje, ni pa obvezno.
Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb se določi v vsakem primeru posebej, vendar ne sme biti krajši od osmih dni in
ne daljši od 30 dni.
Ne glede na prejšnji odstavek je rok za oddajo ponudb lahko tudi krajši v primeru nastopa višje sile in
se prodajajo GLS z območja, kjer je nastopila višja sila.
Obravnava in ocena ponudb
Prispele ponudbe obravnava in oceni komisija za oceno ponudb (v nadaljnjem besedilu: komisija),
sestavljena iz treh članov. Eden od članov komisije je imenovan kot predsednik komisije. Člane
(vključno s predsednikom komisije) imenuje poslovodstvo SiDG.
Komisija sprejema svoje odločitve z večino svojih članov. O delu komisije se vodi zapisnik.
Poslovodstvo SiDG lahko sprejme podrobnejša navodila za delo komisij.
Po zaključenem roku za oddajo ponudb komisija najprej ugotovi, ali je katero od ponudb zaradi
nepravočasnosti ali nezadostnih elementov za njeno obravnavo potrebno zavreči. Če ponudba ni
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dovolj precizirana v smislu objavljenih elementov ali dopušča dvoumno razlago, se ponudnika lahko
pozove k dopolnitvi ponudbe.
Če komisija oceni, da na podlagi ponujenih pogojev izmed prejetih ponudb, ki vsebujejo vse
zahtevane elemente, ne more izbrati najugodnejše ponudbe ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje prodaje, lahko pozove vse ali posamezne ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih oziroma jo izboljšajo.
Komisija lahko odloči, da se s ponudniki opravijo pogajanja z namenom doseganja čim boljše cene in
preciziranja pogojev prodaje.
Po zaključeni obravnavi in oceni ponudb komisija izdela poročilo in ga posreduje poslovodstvu SiDG
skupaj s predlogom za izbor najugodnejše ponudbe oziroma s predlogom, da se izbira ne opravi.
Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe
Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe sprejme poslovodstvo SiDG.
Izbranega najugodnejšega ponudnika se obvesti o izbiri in se ga pozove k sklenitvi pogodbe, ostale
ponudnike pa se pisno obvesti, da njihova ponudba ni bila izbrana.
Soglasje nadzornega sveta
Če je za sklenitev pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, v skladu z Aktom o
ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ali na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
zahtevano predhodno soglasje nadzornega sveta, mora poslovodstvo pridobiti soglasje nadzornega
sveta pred sprejemom dokončnega sklepa o izboru najugodnejše ponudbe. Poslovodstvo v takem
primeru sprejme sklep o izboru najugodnejše ponudbe pod odložnim pogojem pridobitve soglasja
nadzornega sveta.
Končna določba
Ta pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov z javnim zbiranjem ponudb (PP-JZP) so sestavni del
Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov in se uporabljajo od 27. 7. 2017 dalje.
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