
Slovenske železnice  

S2  — Infrastruktura, d.o.o. 

Direktor 

Kolodvorska ul.  11, 1000  Ljubljana 
Tel.:  01  /  29 14 166  
Faks:  01  /  29 14 822  
E-pošta: matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si  

Številka:  60402-28/2021-1  

Signatura:  278.1  

Datum:  15.04.2021  

OBJAVA RAZPISA O JAVNEMZBIRAN. UPONUDB ZA PRODAJO: 

➢ Sklop  1  ccci  41  t nerabnih tirnic iz SGD Postojnai, lokat  ja  Boroviiica (sisteni  S-49,  dolžine 
od5do  12m)  

➢ Sklop  2  cca  27 1  iгΡerabiгΡih tirnic iz SGD Postojna, lokat  (ja  Borovnica (sistem  UIC  60,  
dolžine od S do  12  in)  

1) Poiztidba iziora vsebovati nc1ta11čizo 111?e, 1zas1ol; davčno, iilcitlčoo Številko poiiiidiiika in 
elektronski iiaslov. hsa predloieiia dokziinelitacUa v poiizidbi (poiii'dba, izjava, potrdila in 
dokazila) inorcjo biti v sloveoskeni jezikтi.  

2) Poniiidba mora vsebovati navedbo predineta prodaje v skladu z objav jeiгΡim vabilom.  

3) Sktipііа  ponи  jenа  cena ne sine biti піžja od. za  sklop  1: 10.250,00  EUR  brez DD Via, za sklop  
2: 6.750, 00  EUR  brez  DD  V  ja.  

4) Poiiudniki inorcjo do roka za oddajo poniidb plačati vпrščino za resnost ponгidbe  Zu  sklop  1  v 
višini  1. 025, 00  EUR  brez  DD  V-ia,  zu  sklop  2  v višüli  675,  DO  EUR  brez  DD  V-ja,  na transakcUski 
račzriг: SŽ — Iirfi~astrilkticra, d.o.o.,  zia  Št. TRR:  515602923-0259545562,  odprtega pri Novi 
Ljг1b jпiгski baoki, d.d., Litib jппa. Ponlidbi mira biti priložeoo dokazilo o plпčilгi varščine 1er 
Ѓ. bапсиеуп  Тс1čгliгП  poiiiidiiika. Uspeleinti ponildnikti se vcil ŠČtizп  vračz[izci v kupnino, 

nelispelellitl pa se vrize v  15  dnelipo kOnČПnem jпviгein zbiranju ponudb.  

5) Polricdba ifora biti itapisaila v sloveiiskeiii jeziki(, poizujeiza ceira pa izlYlžeirll v EURRII brez 
DDV  ja.  Cei1a illora biti fiksira  iii  ves Člls trпjailjп  pogodbe ilespreiпeilljiva. Poillidbeila cena 
ifo1Y1 biti enotil(i Zli celotito razpisano kоI[Čiilо  Z(i posainezni sklop. Dopiistna je oddaja 

ponudbe za posaineziti sklop. Upravljavec bo po posoilteznein sklopit izbral tistega poirudnilra, 
ki bo predložil provočasno, popolno  iii  prai'ililo ponudbo terpoiiudil ilajvibjo cehi Za predinet 
prodaje posaineznega sklopa, pod pogojein, da bo itjegova ponudba doseglo vsaj izhodiščno 
cedi (ocenjeno vrednost predineta prodaje) posaiilezilega sklopa. Poiiudba iliora veljati 

(ponil(lilik je vezan  11(1  d(ino j)oiiil(Ibo) ilajilulnj  120  (lili od rok(1 dolOČeilega za predložitev 
ponudbe. 
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6) Plcrčih?i rok znaša  30  diii od prevzetih iizatericila. Uprcrvijm'ee bo kirpeir račune izstavljai sproti, 
glede iia prevzeto količino. Pri račuiiu se obraJiiiia  22  % DDV. Kupec bo svoje obveziiosti do 
uprav javca poraviтal z iiakciziloin iia njegov tга jsakc jski rаčіrп.  

7) Plačilo kzrpiтiпe v rokii, ki je določen, je bistveiici sesta"illapravnegaposlcl.  

8) Poniiidniik v zcidiтjih šestih inesecih precl objm'o tega razpisa o Jcivnem zbiranjzi ponudb iie sine 
imeti blokiranega nobeiiega ti•Ппвпкс  jskega гаčггпп  iii  )?e  sine  bitt  da"Jni dolŽiтik: Poniicliiik bo  
110  zahtevo prod(jcilca v roki', ki ga bo le-ta določil, predložil polydilo bcinke oziroiila FURS-а, 
Če i111ci  sedei  v Repiibiild slovenUi ozironia, Če llпс/ poiiiicliiik sec/ei v clrugi di'Žavi EU ali tretji 
državi, drugo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajcjo predinetiie okoliščiпe.  

9) Poitiiditik iiiora iineti do  IVI'"  Z(l idd"jopon'idbeporai'ii"iie vse zapadle iteplačatte obveznosti  
(lo  katerel'oli di'i[Žbe v slfilpiiti ,SZ (drilžbe v ski'piiii SZ so navedeite v letiieiil poi'očilu, 
(lostopnein  11(1  spletiti  strain:  Irttp://WivW.slo-zelezitice.si/sl/skиpinп-sloveitske-
zelezilice/predstavitev/sz-v-stevilkпli/letnп  -porocilп).  

10) Pi'edstavitiki ponuditikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponlidb, se utorijo izkazati s pis/lim 
pooblastilom. 

~  
11) Ponziclniki осlдсгјо  svojo ponuclbo s priporočeno poŠi jko,  p0  pošti ali osebnio na naslov. ,S`Z — 

In/iastruktiira, Cl.o.o., Nožišče SŽ, Kolodvorska iilica  11, 1506  Ljiib(jaiia (s pripisoiil: Sekloi' za 
iiabavq) z oznako: 
»Poitudba za odkcip iierabmzili tiritic - sklopi/JK, inc odpiraj«, pri Čeirer se šteje, da je pojгrdbП  

prispela prm'očasпo, če je prispe v vložišče SŽ do  11.05.2021  itajkasileje do  11.00  lire.  

12) Posebne zahteve ipravljavca (SZ — Iitf •astruktura, d.o.o.): 

o telttaitje iter(lbitih tirnic se bo iwajalo  11a  tehtnici hipca, ob prisotiiosti 
pl•e(Istavitiha upravljavca (predstavitilr SZ —  Infr•(lstr'riktura,  (1.0.0.);  

o v kolikor bo upravljavec  1(11(0  zahteval, se bo telrtaitje materiala izvajalo na telititici 
tretje osebe, stroški tehtanja breiileizUo kripta; 

o Irupec utora zagotoviti telitanje materiala  11(1  itajbližji teltnici Iriipca oziroiita tretje 
osebe, katera inc bo oddaljena  0(1  Іоkасіе  iulltajaitja materiala dalj kot  10  klit; 

o predstavitek upravljavca  iii  kupca  bist"  s svojiin podpisoiit telttitega list" potrdila 
težo telttanega titatei'iala, kater" bo ostlova za izstavitev računa; 

o kiipec bo takoj po Opravljeneitt telttaitjii prevzete IГOIlČiile, izr'oČil pr'edstavitiku 
upravljavca Kelt) izvod tehtnega lista; 

o kripee inor•a s svojo iiteltaitizacUo  iii  svojim osebjein Opraviti prevzem (razrez, 
n(r1(I(ldartje, prevoz, teht(uje, razkladanje) materiala; 
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o kupec bo р1•ejeillilice Oz11•Oi11zl prevzei1u11ce za prevzeti iiiaterial izstavljal takoj po 
prevzeinii nzateriala; 

o sti•oŠki prevzeiilп, razreza, tellt(lllj(l, OdvOZz1, Оllkllpzl n1C[te1•гпlп  iii  í)lOrelJitili (lrlrgi 
strOŠki breitleilijo ki'pea; 

o izbrY111i kupec bo iiiiral nnatei*ilpo pOslliNezi1ei11 sklopu, otipe jпti v zlesetill  (10)  
delovilih diieh od obojestranskega podpisa pogodbe.  

13)  Stl•okovl?П  koinis  ja,  ki jo imeiiiije Direktor Zrprav javca, izvedejaviio odpiranje poniidb in  pool  
pogojeill popolnosti  1n  prcn'iillosli predložene pol?irdbe, predlaga izbor tistega poniidiiika, ki 
poiii'di najviјo ceno za predmet prodaje. Uprcv javec bo skieiiii pogodbo s poniidnikoin, ki 
pisno poiiitdi iтCJviŠJO cenio pod pogojeil?, da bo iтΡjegova ponudba dosegla vscj izhodiŠČi?o 
vrediiost zaposaineziii sklop ('ocen]eiio vrednost zaposaniezlli sklop).  

1 4)  Uprav javee si zato, da doseže čim bo jše pogoje prodaje, pridr•iržz je pravico do enega krogci 
pogci anj z vseini poiiiidniki, kateri bodo predložili pravočasno in popolno ponudbo. Predinet 
pogajanj bo ponudbena cena. 

Protokol роgа%аilr:  Kpogajanjein bodo povabieni vsi ponudniki, ki bodo do izteka skrajnega roka 
za predložitev poiiudb predložili svoje ponudbe in katerih ponidbe bodo popolne. Uprav jcvee bo 
poniidnike povabil na pogajanja po elektronski pošti, na elektronski naslov, ki ga bodo navedli" 
svoji ponudbi. Točen datuin, ura  iii  lokac jа  pogajanj bodo določeni v povabihr na pogajanja po 
elektronski pošti. Pogajanja se bodo vl šila z vseini ponudniki istoČasiтo, na пaČin, da bo vsak 
ponudnik predložil novo poniidho v zaprti ovojnici. Temi' bo sledilo jcn'ilo odpiranje poni'db. 
Uprav jcvec in poniidnikse bodo pogc jпli o ceni. CenП  (poiтΡгrdbena "rediiost,.) napogajanjihje lahko 
enaka ali višja od prvotne ponujene cemie, nikakor ne miiija glede  mia  prvotno ceno in ne glede  mia  
spremembe, ki se bodo ali bi se lahko dogajale na trgi'. V priineri', da ponudnik ne predloži nove 
ponudbe, bo uprav javec v zapismiiki' ugotovil, da pogajanjп  s ponudnikoin niso bila izvedena in bo 
pri izbiri kot inerodajmio ceno upošteval ceno iz zadnje pravoČПsno in pravilno predložene ponudbe. 
NcvzoČi pooblaŠČeiтΡi predstavniki za zastopanje poniidnikov pred začetkom pogajanj izroČ  jo 
strokovni komis ji pisna poobhstila za sodelovanje na pogajanjih. Pogajanj se lahko udeležita 
lтΡajveč  dva, za sodelovanje  mia  pogajanjih pooblaščena predstavnika pomiudiiika. Pogajanja bodo 
potekala izk jіrčiтΡo  lied  komis jo in ponirdiтΡiki in bodo za javlтΡost zaprta.  

15)  V primeru Če vеČ  poillydniКO" predloži enako iтcjvišjo ponгrdbeпo ceno —po koiтΡčcnтΡih pogajanjih, 
bo uprav javec z le-temi pomui'dmuiki izvedel še dodatni krog pogajanj tako, da jih bo pozval, da 
ponovno predloŽ jo i~ovo pomii'dbo - ponudbeno cemio za zadevni predmet postopka prodaje. 
Ceiia (ponudbena vrednost)  mia  dodatnih pogajal jih je lahko enaka ali višja ocl prvotne poiтi Jeiue  
eerie,  miikcikor  mie  nižja glede  mia  prvotiuo cemio in ne glede na spremembe, ki se bodo ali bi se krhko 
dogajale  mia  trgu. 
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16) Z nПjugodnejš i'т  (ZrSpe11i1?) poi?tldi?ikoill se sklelle pogodba 1lrjpozneje v  15  diiehpo opravljeiii 
izbiri n?гјldgodilejšegrr poiludnгkП. Се  po191lr1i?ik  11e  sklene pogodbe v rokld iz prejšijega odstavka, 
lahko ггргпи  javec росlајвп  rok zci sklenitev pogodbe, vendar iie za več  kot  15  diii, ali pa zadrii 
ijegovo  vai  ščino. Če ііaјііgоdііеі  ponudnik ne podpiše pogodbe nili v podrr jšaneirr rokтr, 
upravUavec zcrdi ži  j  jegovo vпг  ščino.  

17) Oi ganizirciil ogled pred» reta prodaje je možen? na lokat jl iiahajan?ja iiiater  ala,  vendar po 
predhodne») dogovoru in pred iztekom roka za oddajo ponudbe in sicer: 

➢ Sklop  1  ccа  41  t nerabnih tirnic iz SGD Postojna, lokaj  ja  Borovnica (sisteni  S-49,  (lolŽine 
od  5  do  12  in) v torek  04. 05.2021.  Kontaktna oseba za ogled na lokaj ji je g. Aiiton Koncilja 
na tel. št.  031325 690.  

➢ Sklop  2  cca  27  t iierabiiih tirniic iz SGD Postojna, lokat jп  Borovnica (sistem  UIC  60,  
dolžine od  5  do  12  in) v torek  04.05.2021.  Kontaktna oseba za ogled na lokat ji je g  Anton 
Konci  ja  npr tel. Št.  031325 690.  

Pivsiino vas,  (1(1  se za ogled uajavite-odgovoriteittu ('koiztaktizi oselэi) ii(1 lokaciji, vsaj  di'"  diri 
pred predvideirein ogie(Ioifl.  

18) Izbrani ponudnik je dolžan izvгsi i odvoz in odkup iiialeriala v skladu z železііiškinli predpisi in 
okoljevarstveno zakonodajo, ter  ii"  svoj račіrrm.  

19) Javim odpirairje poiirulb bo  11.05.2021  ob  12.00  uri  ira  ilaslovri Sloveirske železnice,  (1.0.0.,  
Kolodvorska ul.  11,  Sektor za nabavo (sejna soba  606),  v Ljubljani.  

20) Upra"ijavec ali oseba, ki jo predstojnik і~pravljavca, za to pooblasti, lahko postopek zistavi do 
sklenitve prciviiegaposla, pri Čeiiler se poiiiidnikoin povrnejo stroški v višli?i izkazanih stroškov 
zcr prevzem razpisne clokii;iientacije  iii  inorebitne vplačаne varščine.  

21) Pri javneln zbiranju ponudb kot poiiiidiiiki iie sinejo sodelovati cenilec  iii  članii koinis je 
ter z ijllni povezane osebe.  

22) Najиgodnejši poiitrdnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da  iii  
povezana oseba po  7.  odstavku  51.  člena Zakona o stvarnein premoženju dr žwe in 
saiiioirpravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  11/2018;  ZSPDSLS-1), ki določa, da 
se za povezano osebo štejejo: 
• fizična oseba, kije s članom koinis je ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti clo 

katerega koli kolena, "stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali kije s članom komisije 
ali cenilcem v zakonit', zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski 
zvezi trli v svaštvіr do drugega koieiia, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroina 
partnerska zveza prenehala trli ne; 
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• fizična oseba, kije s člcvт Ρom komisije ali cenilcein v ocliiosi' skrbrіištvа  ali posvojenca 
oziroma posvojitelja, 

• pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od  50  odstotkov, 
• druge osebe, s katerimi je glede iia ziiaiie okoliščine ali na kakršnem koli pravnein 

temeljгr povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o 
njegovi iiepristrciiiskosti pri opгavljanjгr f.'ітΡkc je Jlciiia komis je trli ceiiilcci.  

23) Kupec bo uprav jаvсcu (SZ — Iilfr~astrukti'ra,  (1.0.0.,  Kolodvorska ulica  11, 1000  Ljubljaiza) v 
petih  (5)  delovnih diieh od podpisa pogodbe izročil nepreklicno bančno garcrrтΡc jo, unovč  jivo 
na prvi pozi; z veljavnos jo tri  (3)  inesece od obojestranskega podpisa pogodbe ali pa v istem 
roku nakazal denarni depozit iia TRR upravljavca, za sklop  1  v višini  10.250, 00  EUR  brez DDV-
ja,  za sklop  2  v višini  6. 750, 00  EUR  brez DDV  ja.  V prirпerтr, da bo kupec zrniiu jal s plačilom 
svojih obveznosti za več  kot  30  diii, si zrprпv javec pridruži. je pravico unovčenja bančne 
garant je. V priinerii zcrvсrrvvпnja plačil z deiiarniiin depozitom se le-tcr vračіrncr v kгipnino.  

24) Ostala dokazila, ki morг  jo biti priložena k ponudbi: 
- 	potrdilo o ililačaili varščini za sklop  1  v višini  1.025,00  EUR  brez DDV-ja,  za sklop  2  v 

višüli  675,00  EUR  brez DDV-jп  
izjava o feifl, da bo kupec vpetih  (5)  delovnih dneh Od podpisп  pogodbe, llprllvljavcll (SZ 
— Iilf 'astruktltra,  (1.0.0.)  izročil nepreklicno bаі IČiJO garancijo Z Veljaviiostjo tri  (3)  iltesece 
od obojestranskega podpisa pogodbe, I'іlovčljivo iti prvi poziv ali pa nakazal deilarili 
depozit na TRR upravljavca, za sklop  1  v višini  10.250,00  EUR  brez DDV-ja,  za sklop  2  v 
višini  6.750,00  EUR  brez DDV-ja  (v prilogi vzorec izjave).  

25) Dodatiie (podrobnejše) inforinac je o predunetzi prodaje Zaradi oblikovanja ponudbe se lahko 
pridob jo po elektronski pošti: jelka. kosmac(еlo-гeleznice.si  (SŽ, d. o. o., Sektor za iiabavo, ga. 
Jelka Kosmač). 

Priloga: 
- 	vzorec izjave 

V  Ljгrb'jani, 15. 04.2021  

Matjaž Kranjc 
direktor 
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