
 

 

Številka: 102-1/2019/4 

Datum: 27. 2. 2019 
 
 
 
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 
52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) objavlja 
 
 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA  
PRODAJO STROJNE RAČUNALNIŠKE IN PODOBNE OPREME  

 
 
1. Predmet prodaje 

Predmet prodaje naslednja strojna računalniška in podobna oprema: 

Zap. 
št.  

Inv. št. Predmet prodaje/naziv osnovnega sredstva Leto 
nabave 

1.  3897 Prenosni računalnik HP 6570b 2013 

2.  4034 Prenosni računalnik HP ProBook G1 2015 

3.  3930 Tablični računalnik iPad Air 64 GB cellular + WiFi 2014 

4.  4414 Mobilni telefon Huawei P9 lite 2017 

5.  3771 Namizni računalnik lenovo ThinkCentre M 91 2011 

6.  3774 Namizni računalnik lenovo ThinkCentre M 91 2011 

7.  3775 Namizni računalnik lenovo ThinkCentre M 91 2011 

8.  3776 Namizni računalnik lenovo ThinkCentre M 91 2011 

9.  3778 Namizni računalnik lenovo ThinkCentre M 91 2011 

10.  3779 Namizni računalnik lenovo ThinkCentre M 91 2011 

11.  3510 Namizni računalnik HP DX 7400 2008 

12.  3525 Namizni računalnik HP DX 7400 2008 

13.  3512 Namizni računalnik HP DX 7400 2008 

14.  3820 Mrežni laserski tiskalnik HP 1606DN 2011 

15.  3822 Mrežni laserski tiskalnik HP 1606DN 2011 

16.  3640 Optični čitalec FUJITSU FI 6230C 2009 

 
Premičnine imajo znake običajne obrabe in na dan objave te namere delujejo. Tehnične značilnosti 
posameznega modela so v prilogi "Opis in specifikacije računalniške opreme". 
 
Mobilni telefon ima razbit zaslon, vendar je delujoč – fotografije v prilogi. 
Tablični računalnik ima priloženo originalno embalažo, vendar je brez električnega napajanja. 
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2. Dodatne informacije o predmetu prodaje 
 
Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za predmet prodaje ponujena neprimerno nizka cena, 
predmeta prodaje ne bo prodal. Predmet prodaje se prodaja po načelu "videno-kupljeno". 
 
Prodajalec bo omogočil ogled predmeta prodaje na lokaciji Slovenska cesta 50 v ponedeljek, 4. 3. 2019 in 
v ponedeljek, 11. 3. 2019, obakrat med 9. in 11. uro. Ponudniki morajo prihod na ogled obvezno 
predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si. Dodatne 
informacije lahko potencialni ponudniki dobijo pri članih komisije, in sicer preko e-naslova sloaud@rs-
rs.si ali po telefonu 01/478-5107 in 01/478-5808, v poslovnem času naročnika, ki je od ponedeljka do 
četrtka med 8. in 15.30, ob petkih do 14. ure. 
 
 
3. Način in rok za vložitev ponudb 
 
Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec 
PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, 
Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna 
oznaka "Ponudba za nakup računalniške opreme – ne odpiraj". 
 
V ponudbi za nakup mora ponudnik obvezno navesti zaporedno številko iz seznama, inventarno številko, 
naziv osnovnega sredstva/predmeta prodaje in ponujeno ceno, ki jo je pripravljen plačati, ter svoje 
kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov). 
 
Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. sklenitev 
neposredne pogodbe za računalniško strojno opremo. Poleg prej navedenih osebnih podatkov bo moral 
ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu posredovati tudi davčno številko. 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je mag. Peter Zmagaj, svetovalec predsednika, 
osebni.podatki@rs-rs.si. 
 
Rok za predložitev ponudb je 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane 
bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za 
oddajo ponudb.  
 
 
4. Sklenitev pogodbe 
 
V skladu z določbo 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil vsaj en krog pogajanj o ceni.  Neposredna prodajna 
pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno premičnino.  
 
Kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh od sklenitve pogodbe z 
nakazilom na račun prodajalca, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-
6370131265. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec. 
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Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje, po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o 
plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani prodajalca. Kupec je dolžan 
predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih dneh po plačilu celotne kupnine. 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
predsednik računskega sodišča 
 
 
 
 
 
 
Objava: na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije 
Datum objave: 27. 2. 2019 
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 19. 3. 2019 


