Prodajalec Aluminium Kety Emmi, predelava aluminija d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310
Slovenska Bistrica

VABI K ODDAJI PONUDBE ZA NAKUP DELOVNE
OPREME
I. PREDMET PRODAJE
1.: Linija za izdelavo profilirane pločevine znamke DALAN SL-7
- inventarna številka: 5613/15,
- serijska številka: 09242797,
- leto izdelave – obnove: 2012,
- kapaciteta oz. zmogljivost: max. 80 m/min,
- linija je sestavljena iz:
a) profilirane proge,
b) odvijalne naprave,
c) elektro razdelilne in krmilne omare,
d) stojalo za valje,
e) polirne linije.
2.: Stroj za profiliranje znamke DALLAN SL-6
- inventarna številka: 5331/088,
- serijska številka: 07712456,
- leto izdelave – obnove: 2007,
- kapaciteta oz. zmogljivost: max. 80 m/min,
- linija je sestavljena iz:
f) profilirane proge,
g) odvijalne naprave,
h) elektro razdelilne in krmilne omare,
i) stojalo za valje,
j) polirni stroj inventarna številka 5601/018.
3.: Orodje za valjanje profilov
- orodje CD: 1 krat,
- orodje UD: 1 krat,
- orodje CW: 1 krat.

II. POGOJI PRODAJE
Delovna oprema se prodaja skupaj kot celota. Izhodiščna cena za delovno opremo znaša
130.000,00 EUR z DDV.
Pogodba za prodajo delovne opreme in orodja bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil
najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb bo
prodajalec izvedel dodatno pogajanje.
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Delovna oprema se kupuje po načelu »videno-kupljeno« zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij.
POGOJI ZA UDELEŽBO

III.

Varščina
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene na
transakcijski račun SI56 6100 0000 7786 149 pri Delavska hranilnica d. d. in sicer do roka za
oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino. Ponudnikom, ki s ponudbo ne uspejo,
se varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje.
Naročnik ima pravico zadržati plačilo varščine, če:
▪ Izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
▪ Izbrani ponudnik odstopi od ponudb,
▪ Izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe in
prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora najkasneje do 02. 03. 2020 do 12.00 ure na naslov Aluminium Kety Emmi,
predelava aluminija d.o.o., Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bistrica z nazivom zadeve
»ponudba za delovno opremo« poslati:
1. Ponudba za nakup delovne opreme št. 2/ZP/2020 (Priloga 1),
Nepravočasne ponudbe (ponudbe prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne
ponudbe bodo izločene iz postopka.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.
IV.

NAČIN IR ROKA PLAČILA KUPNINE

Celotna kupnina se plača v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, z nakazilom na račun prodajalca v
enkratnem znesku. Položena varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Vse stroške v zvezi s prodajo delovne opreme in prenosom lastništva plača kupec

V.

PREVZEM DELOVNE OPREME

Ponudnik opravi prevzem strojev na lokaciji prodajalca, po predložitvi dokazila o plačilu
celotne kupnine. Za demontažo delovne opreme in odvoz poskrbi kupec.
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VI.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po preteku roka za oddajo ponudb.
VII.

DODATNA POJASNILA

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup delovne opreme je objavljeno na spletni strani družbe
Aluminium Kety Emmi.
Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko
interesenti dobijo na sedežu družbe.
Ogled delovne opreme je možen po predhodnem dogovoru na telefon 02/80 50 270 oziroma
041/881 278 – Aleš Brence.
Aluminium Kety Emmi d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla brez
odškodninske odgovornosti odstopi od prodaje in ustavi postopek.
Št. 02-ZP/2020
Datum 17. 02. 2020

Aluminium Kety Emmi d.o.o.
Prokurist:
Drago Selinšek, univ.dipl.prav.

Priloge:
- Priloga 1 - Ponudba za nakup delovne opreme št. 2/ZP/2020
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