
 

 

Številka: 102-1/2020/8 

Datum: 20. 10. 2020 
 
 
 
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 in 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. model 
inventarna 
številka 

leto nabave 

1 HP ProBook 6550b (2011) 3799 2011 

2 HP ProBook 6570b 3881 2013 

3 HP ProBook 6570b 3888 2013 

4 HP ProBook 6570b 3890 2013 

5 HP ProBook 6570b 3895 2013 

6 HP ProBook 6570b (II) 3914 2013 

7 HP ProBook 6570b (II) 3915 2013 

8 HP ProBook 6570b 3947 2014 

9 HP ProBook 650 3954 2014 

10 HP ProBook 650 3955 2014 

11 HP ProBook 650 3957 2014 

12 HP ProBook 650 3958 2014 

13 HP ProBook 650 s priklopno postajo 3959 2014 

14 HP ProBook 650 s priklopno postajo 3960 2014 

15 HP ProBook 6570b 3956 2014 

16 PcPlus MT300-Q87 4012 2015 

17 PcPlus MT300-Q87 4013 2015 

18 PcPlus MT300-Q87 4014 2015 

19 PcPlus MT300-Q87 4015 2015 

20 PcPlus MT300-Q87 4016 2015 

21 PcPlus MT300-Q87 4017 2015 

22 PcPlus MT300-Q87 4018 2015 

23 PcPlus MT300-Q87 4019 2015 

24 PcPlus MT300-Q87 4020 2015 
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25 PcPlus MT300-Q87 4021 2015 

26 PcPlus MT300-Q87 4022 2015 

27 PcPlus MT300-Q87 4023 2015 

28 HP ProBook 650 (2015) 4026 2015 

29 HP ProBook 650 (2015) 4028 2015 

30 HP ProBook 650 (2015) 4032 2015 

31 HP ProBook 650 (2015) 4033 2015 

32 HP ProBook 650 s priklopno postajo (2015) 4044 2015 

33 optični čitalnik Fujitsu fi-6230 3641 2008 
34 mobilni telefon Samsung Galaxy Grand Prime 4069 2015 

35 mobilni telefon Samsung Galaxy A3 4093 2015 

36 mobilni telefon Samsung Galaxy A5 4130 2015 

37 mobilni telefon Samsung Galaxy A5 (omrežni polnilec) 4321 2016 

38 mobilni telefon Samsung Galaxy A5 omrežni polnilec) 4328 2016 

39 mobilni telefon Samsung Galaxy A5 (škatla, omrežni 
polnilec, slušalke) 

4410 2017 

40 mobilni telefon Huawei P9 Lite 4413 2017 

 
Premičnine imajo znake običajne obrabe in na dan objave te namere delujejo, razen: 

• prenosni računalnik z zaporedno številko 12 ima na zaslonu rahlo fizično črto (malo opazna), 
• prenosni računalnik z zaporedno št. 32 ima razrahljane tečaje.  

 
Tehnične značilnosti posameznega modela računalnikov so v prilogi "Opis in specifikacije računalniške 
opreme". Mobilni telefoni so brez dodatkov, torej brez škatle, omrežnega polnilca, slušalk, ipd, razen tistih, 
kjer je v zgornji tabeli dodatno označeno. 
 
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". 
 
Ogled predmetov prodaje bo v torek, 27. 10. 2020, med 9. in 14. uro, po obvezni predhodni najavi. Na 
ogled se lahko zainteresirani ponudniki prijavijo po elektronski pošti na naslov sloaud@rs-rs.si s pripisom 
"102-1/2020 – za ogled" najkasneje do petka, 23. 10. do 12. ure, v sporočilu pa obvezno navedejo 
inventarno ali zaporedno številko želenega predmeta ali predmetov. Točen termin bo računsko sodišče 
interesentom sporočilo prek elektronske pošte. 
 
Ogled bo omogočen v prostorih računskega sodišča ob upoštevanju pravil za preprečevanje širjenja okužb 
z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Med ogledom je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, pred 
ogledom pa se izvede tudi brezkontaktno merjenje telesne temperature ter obvezno razkuževanje rok. Med 
posameznimi potencialnimi ponudniki bo zagotovljen razmak najmanj 15 minut. 
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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". Ponudnik v času trajanja postopka od svoje namere 
ne more odstopiti, lahko pa v fazi pogajanj ponujeno ceno zviša. 
 
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 Vesna Uršič Simoniti, svetovalka za pravne zadeve, 
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. 

 
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: 20. 10. 2020 
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 9. 11. 2020 


