
oBEINA RAVNE NA KOROSKEM
URAO ZUPANA

Stevilka: 478-0051/2019-003
Datum: 04. 10. 2019

Na podlagi 51. dlena Zakona o stvarnem premoienju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti

(zspDSLS-1, Ur. L. RS, it. 11/2013 in79/14 in 16. in 17. dlena Uredbe o stvarnem premoien.iu driave in

samoupravnih lokalnih skupnosti (ur. l. RS, it. 31/2018), Obaina Ravne na KoroSkem objavlja poziv za

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMI.NIN

1. Naziv in sedei prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Obdina Ravne na Koro5kem,

Gainikova pot 5, 2390 Ravne na Koroikem, M5:5883628, D5: 5148626244.

2. Predmet prodaje so nepremidnine parc. 5t. 374, 375, 376,377,378,379' 407, 419, 420, 421, 425'

43013, 434/1,, 4351L, 436, 87/r, $812,43913,442/1in 491/]" vse k. o. 896 Kotlje, v skupni izmeri

16.998 m'z, ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec. Nepremianine se prodajajo v kompletu.

3. Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljisia v izmeri 15.998 m2 od tega ob.iekte v izmeri

!.262,o0 m2, ki v naravi predstavljajo: hotelski objekt, pomoine objekte, parkirisda in ostalo

infrastrukturo, ki zajema tudi vodnjak z izvirom naravne mineralne vode. Obaina ne razpolaga z

vodno pravico za ta vodni vir.

4. Vrsta pravnega posla, kije predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja.

5, Zavezujoia ponudba mora vsebovati:

a. podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firmo, naslov oz. sedei, EfUSO oz. matidno Stevilko,

davino ltevilko, itevilko transakcijskega raduna, naziv in naslov banke za vrafilo vplatane

varSdine). v primeru konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki

naroiniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Ti ponudniki morajo predlo:iti sklenjen akt o

skupnem nastopaniu, v katerem imenujejo poslovodjo v skupni ponudbi.

b. Natandno navedbo ponujene cene v EUR

Potrdilo o vpladani varSdini v vi5ini 10 % ponujene cene. varlaina se nakaie transakcijski raaun

Obtine Ravne na Koroikem, Gadnikova pot 5, Ravne na Koroikem, IBAN 3t. SI56 0130 3010 0009

987, odprt pri Banki Slovenije, referenca: SlO0 478-0061-2019, z navedbo namena: >rVaridina

Rimski vrelec(.

d. Poslovni naart ali izvledek le tega, ki bo vseboval najmanj vsebine, ki so ocenjevane v merilih

tega razpisa (7. in 8. toaka).

6, Ponudnik mora izpolnievati in sprejeti naslednje razpisne pogoie:

a. Nepremitnine se prodajajo z namenom, da se obstojeai objekt znan pod imenom hotel Rimski

vrelec obnovi 02. na novo zgradi, prav tako se obnovi 02. na novo zgradi pomoine objekte,

parkiri5aa in ostalo infrastrukturo, vse z namenom spodbujanja turizma, gospodarske ali

zdravstvene/zdraviliike dejavnosti na obmotju obiine. zato se kupec zaveie na kupljenih

nepremidninah obnoviti oz. zgraditi objekt, skladno s ponudbo.
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b. Obdina ne razpolaga z vodno pravico na vodnem viru in ponudnlk si mora vodno pravico, v

kolikor.jo ieli, v skladu z Zakonom o vodah (Ur. l. RS it. 67/02 in naslednji) pridobiti sam.

Najkasnejii rok za pridetek gradnje (datum zaaetka gradbenih del, ki je razviden iz gradbenega

d nevnika)je 2 (dve) leti (ali v krajsem roku, doloienem v ponudbi) od pod pisa prodajne pogodbe

s strani obeh pogodbenih strank.

d. Najkasnejii rok za priaetek obratovanja obnovljenega oz. na novo zgrajenega objekta je 4 (5tiri)

leta (ali v krajiem roku, doloienem v ponudbi) od podpisa prodajne pogodbe s strani obeh
pogodbenih strank.

V proda.ini pogodbi se bo za primera, opisana v naslednjih dveh odstavkih, na nepremianinah, ki

so predmet prodaje, ustanovila odkupna pravica v korist Obtine Ravne na Koroikem za

nedoloden aas. Na njeni podlagi bo kupec-novi lastnik, dol:an na podlagi oblikovalne-

enostranske pisne izjave Obdine Ravne na Koroikem, v roku 30 (trideset) dni po prejemu takine
pisne izjave Obdine Ravne na Korolkem, izstaviti zemljiSkoknjiino dovolilo, na podlagi katerega

se bo kot lastnik nepremiinin v zemljiSko knjigo vpisala Obiina Ravne na Koroikem. V kolikor bo

Obtina Ravne na Koroikem uveljavila odkupno pravico, ima pravico tudi do povrnitve ikode v

znesku 15 % od vrednosti kupnine, opredeljene v prodajni pogodbi.

Odkupna pravica v korist Obdine Ravne na Koroikem bo ustanovljena za slededa primera:

- de kupec ne bo pritel z gradnjo (kot priaetek gradnje se steie datum zadetka gradbenih del iz

gradbenega dnevnika) najkasneje v roku 2 let (all krajiem roku, doloienem v ponudbi) od dneva

podpisa prodajne pogodbe s strani obeh poSodbenih strank. Obdina Ravne na Koroikem bo

dolina v primeru uvel.iavitve odkupne pravice v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema

zemljiikoknjiinega dovolila kupca-novega lastnika, kupcu-novemu lastniku plaiati kupnino po

enaki neto ceni, kot jo je kupec pladal za nakup nepremiinin in bo opredeljena v prodajni

pogodbi, zmanjiani za znesek Skode v visini 15 % od vrednosti kupnine, opredeljene v prodajni

pogodbi.

- de kupec najkasneje v roku 4 let (ali krajiem roku, dolodenem v ponudbi) od dneva podpisa

prodajne po8odbe s strani obeh pogodbenih strank, ne bo priiel z obratovanjem v obnovljenem

oz. novozgrajenem objektu. obdina Ravne na Koroikem bo dolZna v primeru uveljavitve

odkupne pravice v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema zemliiikoknji:nega dovolila kupca-

novega lastnika, kupcu-novemu lastniku pladati kupnino, sestavljeno iz neto cene nepremidnin,

kot jo je kupec platal za nakup neprem iinin in bo opredeljena v prodajni pogodbi ter iz vrednosti

obnovljenih oz. novozgrajenih objektov, katero bo dolodil sodno zapriseieni cenilec gradbene

stroke v svoji cenitvi, zmanjsano za znesek Skode v vilini 15 % od tako dobljene oz. doloaene

kupnine. ee bo tako dolodena kupnina presegala petkratnik neto cene nepremiinin, po kateri

.iih je novi lastnik kupil in bo dolodena v prodajni pogodbi, se kot prodajna vrednost v okviru

odkupne pravice Steje petkratnik neto cene nepremidnin, po katerije novi lastnik nepremidnine

kupil in bo dolodena v sklenjeni prodajni pogodbi.

Odkupna pravica se vpiie v zemljiSko knjigo. Po poteku Stiriletnega roka (ali v krajiem roku,

dolodenem v ponudbi), ki pritne teii z dnem podpisa prodajne pogodbe s strani obeh

pogodbenih strank, se Obdina Ravne na Koroikem zaveie v primeru, da ne bodo obstaiali pogoii

za odkup, kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje za izbris odkupne pravice iz

zemljiike knjige.
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f v kolikor obaina Ravne na KoroSkem v primeru nastopa primerov, doloienih v toiki 6. e., ne bo

uveljavila odkupne pravice, ima obdina Ravne na KoroSkem pravico kupcu zaraiunati

pogodbeno kazen v vi!ini 0,5 % kupnine, dogovorjene v prodaini pogodbi, za vsak mesec zamude

za celotno obdobje trajan.ia zamude. Steje se, da je kupec v zamudi naslednji dan po preteku

dvoletnega roka (ali krajSega roka, dolodenega v ponudbi) od dneva podpisa prodajne pogodbe

s strani obeh pogodbenih strank, 6e kupec v tem roku ne pridne z gradnjo, pri aemer se kot

pridetek gradnje iteje datum zatetka gradbenih del iz gradbenega dnevnika. Prav tako se iteje,

da je kupec v zamudi naslednji dan po preteku itiriletnega roka (ali krajSega roka, doloienega v

ponudbi) od dneva podpisa proda.ine pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, ie po preteku

tega roka kupec ne prilne z obratovan.jem v obnovljenem oz. novozgrajenem objektu'

Nepremianine, ki so predmet proda.le (razen parc. it.491/1 k.o.896 Kotlje) so obremenjene s

hipoteko hipotekarnega upnika llPM, inltitut imunopatologije in preventivne medicine, d.o.o.

obiina Ravne na KoroSkem bo s kupnino, kijo bo prejela od kupca, dokonEno poplatala terjatev

navedenega hipotekarnega upnika in kupcu v roku 30 (tridesetih) dni po preiemu celotne

kupnine skupaj z zem ljiskoknjiinim dovolilom izrodila tudi izbrisno dovoljenje navedenega

hipotekarnega upnika, na podlagi katerega bo mogoi vpis lastninske pravice na bremen prostih

nepremidninah v korist kuPca.

Kupec se zaveie omogoaiti dostop obtanov obiine Ravne na KoroSkem do mineralne vode ter

brezpladno kori5ten.ie le-te v omeienih kolidinah za osebno rabo. Kupec se zaveie tudi ohranjati

in vzdrievati izvir mineralne vode.

Kupec se zavezuje, da nepremiinin, ki so predmet prodaje, brez soglasja in udeleibe Obiine

Ravne na KoroSkem kot stranke pogodbe ter izven pogojev, doloienih v prodajni pogodbi,

sklenjeni na podlaSi tega javnega razpisa, ne bo odtujil do izpolnitve vseh obveznosti po prodajni

pogodbi, sklen.jeni med Obdino Ravne na Korolkem in kupcem'

V kolikor bo kupec ravnalv nasprotju s to zavezo, bo dolian obiini Ravne na KoroSkem pladati

Skodo v viSini kupnine, dolodene v prodajni pogodbi, sklenjeni med obdino Ravne na Korolkem

in kupcem, na podlagi tega javneSa razpisa, v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe s tretjo

osebo.

Kupec kot novi lastnik nepremiinin bo v prodajni pogodbi v korist obdine Ravne na KoroSkem

usianovil pogodbeno predkupno pravico na nepremiEninah, ki so predmet proda.je, za obdob1e

itirih let od dneva sklenitve pogodbe. Pogodbena predkupna pravica se vpiie v zemljiiko knjigo.

lzbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti

kupoprodajno pogodbo, kiio pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu

pogodbe pozove naslednjega na.jugodnejSega ponudnika in zadrzi varidino ponudnika' ki

pogodbe noie podPisati.

Rok za pladilo kupnine je skladno z 48. tlenom zsPDSLS-1 30 (trideset) dni od sklenitve pogodbe

plaiilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravneSa posla. Kupnina se nakaie na

transakcijski raiun Obaine Ravne na Koroikem, Gainikova pot 5, Ravne na Koroikem' IBAN it'
st56 0130 3010 O0O9 987, odprt pri Banki slovenije. v kolikor kupnina ni platana v roku, se Steje

posel za razvezan po samem zakonu, varSdina pa se zadrZi kot pogodbena kazen'

zemljiikokniiino dovolilo za vknjizbo lastninske pravice na nepremitninah bo obtina Ravne na
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Korolkem kupcu izdala v roku 30 (trideset) dni po prejemu ce lotne ku pn ine. Vpladana var5dina

v viiini 10 % ponujene cene, se viteje v kupnino. Pripada.iodi davek plada kupec

Obvezne sestavine ponudbe, poleg prej navedenih:

vsebina ponudbe se bo ocenjevala z merili na osnovi podatkov iz poslovnega natrta oz. izvleika, ki

ga mora predloiiti ponudnik in iz katerega bo najmanj razvidno:

-vizijarazvojalokacije,izkatereborazvidnavrstainvsebinaosnovnedejavnostiin
spremljajoaegaprogramanalokaciji,kijepredmetprodajeterskladnostz
razvojnimi usmeritvami obaine in vkl.iudenost dejavnosti v lokalno okolje'

- viiina investicijskega vloika in navedba vrste virov financiranja investicije (npr.

lastni viri, bantni viri,...),
- Stevilonamestitvenihkapacitet,
- Stevllo ustvarjenih delovnih mest,

- tasovni roki za obnovo (izgradnio) in obratovanje'

Merila: lzbor najugodnejSe ponudbe bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri vseh kriteri.iih se bo

na1boljia ponrJUi ovrednotila z maksimalnim itevilom todk posameznega kriteriia, ostale pa

sorazmerno glede na najbolj5o ponudbo.

Na.iveije skupno Stevilo todkje 100. lzbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in bo zbral

najveaje itevilo toak

VprimerUprejemaVe.najugodnejSihponudb(enakosteviloto.k)semedna,iugodnejiimiponudniki
lahko izvedejo dodatna pogajanja.

10. Rok in naain za predloiitev ponudbe:
ponudnik ali skupina ponudnikov mora.io ponudbo predloiiti naikasneje 45 (petinstirideset) dni po

ob|avi v Uradnem listu Republike Sloveni,e v zaPrti ovojnici, na nasloV obiina Ravne na Koroikem,

Gainikovapot5,23gORavnenaKoroikem,zoznako>PonudbazanakupnepremiininRimski
vrelec - ne odpiraj<. Na hrbtni strani ovo.inice mora biti oznaden naslov poSiljatelja. Steje se, da ie

Vlogaprispelapravodasno,tejebilazadnjidanrokazaoddajoprijavoddananapoitospriporoieno
poiiljko.
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toike
najvei)meriloKriterij

501. viSina kupnine
5a njredvidena vi5ina investicijskih vla2

1. VLAGANJA

5
1. predvideno Stevilo namestitvenih kapacitet,

enih turizmu (Stevilonamen stelj)

2.5tevilo in obseg spremljevalne deiavnost (npr

o lnilnica vode, zdravstvene storitv e,i o rt,... )

2. PONUJENA VSEBINA

101.5tevilo ustvarjenih delovnih mest3. DELOVNA MESTA

5
1. datum priietka obnove (novogradnie) prej kot v 2

(dveh) letih od pisa po odbe

5letih od pod isa pogodbe

4. aAsovNt RoKl

100
Skupa

Ga.nikovapot5,23goRavnenaKoroSkem;www.ravne'Si:obcina@ravne.si;te|.028216000,faks028216001

o

2. datum priaetka obratovanja prej kot v 4 (itirih)

20



11. ponudba mora biti veljavna in so nan.io ponudniki vezani !e 60 (iestdeset) dni po poteku roka za

oddajo ponudb.

12. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najuSodne.iiim ponudnikom sklenil

kupoprodajnopogodbozapredmettegarazpisa.Prodajaleclahkoustavipostopekprodajedo
sklenitve pogodbe, pri iemer se ponudnikom povrnejo stroiki v viiini izkazanih stroikov za prevzem

razpisne dokumentaclje in morebitne vplaiane varidine'

13. Ostale dolotbe:
a. Nepremidnina se prodaja po nadelu videno - kupljeno'

b.PoformalnempregleduponudbbodoocenjevaneinobravnavaneterupoStevanesamo
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane razpisne pogo.ie'

c. ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo iupanu predlagala sklenitev pogodbe z

najugodnejiim Ponudnikom.
d. Vsi ponudniki bodo o izboru obvelteni v roku 30 (trideset) dni od odpiranja ponudb.

e.UspelemuponudnikubovplaianavarSdinaVstetaVkupnino,neuspelimpabrezobrestivrn.jena
v 8 (osmih) dneh od preiema sklepa o izboru.

f. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in ilani komisije ter z

njimi povezane osebe.
g. Predkupna pravica na nepremidninah, ki so predmet javnega zbiran.ia ponudb' ne obstaja'

14. protikorupcijska ktavzula: Prodajalec bo iz postopka izbire izloEil ponudnika, pri katerem obstaja

utemeljensum,dajeponudnikalidrugaosebavnjegovemimenu,delavcuprodajalcaalidrugiosebi'
ki lahko vpliva na odloaitev proda.ialca v postopku prodaje premo:enja, obljubil' ponudil' ali dal

kakrSnokoli (premoienjsko ali nepremoienjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino,

dejanje all odlodltev prodajalca objekta Slede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z

naveienim se upoitevajo dolo;be Zakona o integriteti in prepredevanju korupcije (Uradni list RS,

5t. 69/11- uradno pre.iSteno besedilo).

15, lnformacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentaci.jo (predstavitveni katalog, poroiila o analizi

vode, lokacijsko informaci.io,...) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobiio

na spletni strani www.ravne.si ali osebno v ponedeljek, torek in detrtek od 8:00 do 10:00 in od

11:00 do 14:00, v sredo od 8:00 do 10:00 in od 11:00 do 16:00 ure in v petek od 8:00 do 10:00 in od

11:00 do 12:00 ure v tainistvu iupana, na tel. 02 82 16 033 (mag. Vlasta Kupljen). oSled

nepremianine je moien na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@ravne.si

16. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 20. 11. 2019 ob 11:00 uri, v sejni sobi obaine Ravne

na Koroikem.

Ravne na K Skem
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