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Stevil ka : 478-006 r I zOLg-OO4

Datum: 10. 01. 2020

Na podlagi 51. tlena zakona o stvarnem premoienju driave in samoupravnlh lokalnih skupnosti
(zsPDsLS-1, Ur. L. R5,5t. 1112018 in79/781in 16. in 17. dlena Uredbe o stvarnem premoienju driave in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ur. l. RS, 5t. 31/201s), obiina Ravne na Koroikem objavlja poziv za

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMI'NIN

1. NAZIV IN SEDEZ PRODAIATCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDE:

Naziv in sedei prodajalca in organizator.ia javnega zblranja ponudb je obiina Ravne na Koroikem,
Gainikova pot 5, 2390 Ravne na Koroskem, M5: 5883628, D5: 5148625244.

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

2.1. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje so nepremidnine parc. 5t. 374, 375,376,317,379, 4O7, 479,420,42f, 425, 430/3,
43417, 435/L, 436, 43717, 43812, 439/3, 442/1in 491/1, vse k. o. 895 Kottje, v skupni izmeri 16.811 m"
ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec. Nepremiinine se prodajajo v kompletu.

2.2. OPIS NEPREMIENIN:

Kompleks Rimski vrelec za.iema stavbna zemlji5ia v izmeri 16.811m2, od tega objekte v izmeri 1.262,00
m2, ki v naravi predstavljajo: hotelski objekt, pomoine objekte, parkiriida in ostalo infrastrukturo, ki
zajema tudivodnjak z izvirom naravne mineralne vode. Obdina ne razpolaga z vodno pravico za ta vodni
vir.

2.3. VRSTA PRAVNEGA POSTA IN IZHODIsENA CENA

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, .je prodaja

lzhodiSEna cena, ki je za prodajalca sprejemljiva, znaia 300.000,00 EUR (z besedo: tristo tisoa evrov).
lzhodiSina cena ne vsebuje davka.

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostoini podietniki in fizidne
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na
nepremidninah na obmoiju Republike Slovenije.

3. POGOJI ZA UDELEZBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

3'1. Plaailo varidine v viSini 10 % ponujene cene, ki se plaia najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe.
Varitina se nakaie na transakcijski raiun ObCine Ravne na Koroikem, GaCnikova pot 5, Ravne na
Koro5kem, IBAN 5t. 5156 0130 3010 0009 987, odprt pri Banki Slovenije, referenca: SIOO 478-OOG1-
2019, z navedbo namena: )VarSaina Rimski vrelec(.

3.2. Pravoiasna oddaja popolne ponudbe.
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4.1.2a popolno ponudbo v postopku.javnega zbiranja ponudb se lteje:
4.1.1. Ponudba predloiena v slovenskem jeziku, ki vsebuje:

a) Zavezujoio ponudbo na priloienem obrazcu priloga 5t. 1, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, podpisano s strani ponudnika oz. vseh ponudnikov pri skupni ponudbi, pri
iemer mora ponudnik v ponudbo vpisati ponujeno ceno, ki ne sme biti niija od objavljene
izhodiSine cene nepremiinin;

b) lzpolnjen obrazec Priloga 5t. 2 (zbir dokumentov), ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
skupaj z oznaienimi obveznimi prilogami;

c) Vse obvezne in oznadene priloge iz priloge 5t.2;
d) V primeru skupne ponudbe, to je ponudbe dveh ali ved fizidnih ali pravnih oseb, izpolnjen

obrazec Priloga it.3 (|ZJAVA (v primeru skupne ponudbe)), ki .ie sestavni del razpisne
dokumentacije, podpisan s strani vseh ponudnikov;

4.1.2. Ponudba, za katero je bila v dolodenem roku za oddajo ponudb in v doloienem znesku plaiana
varldina.

4.2. Za pravoiasno ponudbo v postopku javnega zbiranja ponudb se iteje ponudba oddana in poslana
po poiti na naslov: Obdina Ravne na KoroSkem, Gainikova pot 5,2390 Ravne na Koroikem, najkasneje
20 (dvajset) dni po objavl v Uradnem listu Republike Slovenije, ali ponudba oddana v sprejemni pisarni
Obiine Ravne na Korolkem v njenem poslovnem dasu najkasneje 20 (dva.iset) dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. 5teje se, da je ponudba prispela pravoiasno, ie je bila zadnji dan roka za odda.jo
ponudb oddana na poito s priporoieno poiiljko.

5. PO6OJI PRODAJE:

Ponudnik mora izpolnjevati in sprejeti naslednje razpisne pogoje prodaje

5.1. Nepremiinine se prodajajo z namenom, da se obstojeai objekt znan pod imenom hotel Rimski
vrelec obnovi oz. na novo zgradi, prav tako se obnovi oz. na novo zgradi pomoine objekte, parkirilia
in ostalo infrastrukturo, vse z namenom spodbujanja turizma, gospodarske ali
zdravstvene/zdravili!ke dejavnosti na obmodju obCine. Zato se kupec zaveie na kupljenih
nepremiininah obnoviti oz. zgraditi objekt, skladno s ponudbo. Dejavnosti, dovoljene z OPN (Odlok
o obiinskem prostorskem natrtu Obiine Ravne na Koro5kem, Uradno glasilo slovenskih obdin 5t.
7 /ZOL3 in 2O/2O!9, v nadal)evanju: OPN) glede na enotno klasifikacijo vrst objektov so:

121 gostinske stavbe
12650 Sportne dvorane
241 objekti za Sport, rekreacijo in prosti aas

12420 garaine stavbe (za potrebe obmodja)
1261 stavbe za kulturo in razvedrilo
12203 druge upravne in pisarniSke stavbe
L2304 stavbe za druge storitvene de.iavnosti
1264 stavbe za zdravstveno oskrbo
22122 objekti za arpanje, filtriranje in zajem vode.

5.2. Obiina ne razpolaga z vodno pravico na vodnem viru in ponudnik si mora vodno pravico, v kolikor
jo ieli, v skladu z Zakonom o vodah (Ur. l. RS it. 67/02 in naslednji) pridobiti sam.
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5.3. Najkasnejsi rok za priaetek gradnje (datum zaaetka gradbenih del, ki je razviden iz gradbenega
dnevnika)je 2 (dve) leti (ali v krajiem roku, doloienem v ponudbi) od podpisa prodajne pogodbe s

strani obeh pogodbenih strank. (Velja za dejavnosti, dovoljene z OpN).

5.4. Najkasnejii rok za pridetek obratovanja obnovljenega oz. na novo zgrajenega ob.,ekta je 4 (itiri) leta
(ali v krajSem roku, doloienem v ponudbi) od podpisa prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank. (Velja za dejavnosti, dovoljene z OPN).

5.5. V prodajni pogodbi se bo za primera, opisana v naslednjih dveh odstavkih, na nepremiininah, ki so
predmet prodaje, ustanovila odkupna pravica v korist Obiine Ravne na Koro5kem za nedoloien ias.
Na njeni podlagi bo kupec-novi lastnik, dolian na podlagi oblikovalne-enostranske pisne izjave
Obiine Ravne na Koroikem, v roku 30 (trideset) dni po prejemu takSne pisne izjave Obdine Ravne
na KoroSkem, izstaviti zemljiskoknjiino dovolilo, na podlagi katerega se bo kot lastnik nepremidnin
v zemljiiko kn.jigo vpisala ObEina Ravne na Koro5kem. V kolikor bo Obdina Ravne na Koroikem
uveljavila odkupno pravico, ima pravico tudi do povrnitve Skode v znesku 15 % od vrednosti kupnine,
opredel.jene v prodajni pogodbi.

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

- de kupec ne bo priiel z gradn.jo (kot priietek gradnje se iteje datum zaietka gradbenih del iz
gradbenega dnevnika) najkasne.ie v roku 2 let (ali kraj5em roku, dolodenem v ponudbi) od dneva
podpisa prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank (velja za dejavnosti, dovoljene z OPN).
Obdina Ravne na Koroikem bo dolina v primeru uveljavitve odkupne pravice v roku 30 (trideset) dni
od dneva prejema zem ljiSkoknjiinega dovolila kupca-novega lastnika, kupcu-novemu lastniku
platati kupnino po enaki neto ceni, kot jo je kupec pladal za nakup nepremianin in bo opredeljena v
prodajni pogodbi, zmanjiani za znesek ikode v vi5ini 15 % od vrednosti kupnine, opredeljene v
prodajni pogodbi.

- ie kupec najkasneje v roku 4let (ali krajiem roku, dolotenem v ponudbi) od dneva podpisa
prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, ne bo pridel z obratovanjem v obnovljenem oz.
novozgrajenem objektu (velja za dejavnosti, dovoljene z OPN). Obiina Ravne na Koro5kem bo dolina
v primeru uveljavitve odkupne pravice v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema zeml.jiikoknjiinega
dovolila kupca-novega lastnika, kupcu-novemu lastniku plaaati kupnino, sestavljeno iz neto cene
nepremidnin, kot jo je kupec pladal za nakup nepremidnin in bo opredeljena v prodajni pogodbi ter
iz vrednosti obnovljenih oz. novozgrajenih ob.jektov, katero bo doloiil sodno zapriseieni cenilec
gradbene stroke v svoji cenitvi, zmanjSano za znesek Skode v vi5ini 15 % od tako dobljene oz.
doloiene kupnine. te bo tako dolodena kupnina presegala petkratnik neto cene nepremianin, po
kateri jih je novi lastnik kupil in bo dolodena v prodajni pogodbi, se kot prodajna vrednost v okviru
odkupne pravice iteje petkratnik neto cene nepremianin, po kateri je novi lastnik nepremiinine
kupil in bo doloiena v sklenjeni proda.jni pogodbi.

Odkupna pravica se vpise v zemljiiko knjigo. Po poteku ltiriletnega roka (ali v krajiem roku,
dolodenem v ponudbi), ki priine tedi z dnem podpisa prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank, se Obtina Ravne na Koro5kem zaveie v primeru, da ne bodo obstajali pogoji za odkup, kupcu
na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje za izbris odkupne pravice iz zemljiike knjige.

5.6. V kolikor Obiina Ravne na Koroikem v primeru nastopa primerov, dolodenih v toaki 5.5., ne bo
uveljavila odkupne pravice, ima Obiina Ravne na Korolkem pravico kupcu zaradunati pogodbeno
kazen v vi!ini 0,5 % kupnine, dogovorjene v prodajni pogodbi, za vsak mesec zamude za celotno
obdobje trajanja zamude. Steje se, da je kupec v zamudi naslednji dan po preteku dvoletnega roka
(ali krajiega roka, doloienega v ponudbi) od dneva podpisa prodajne pogodbe s strani obeh
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pogodbenih strank, ae kupec v tem roku ne priane z gradnjo, pri iemer se kot priEetek gradnje iteje
datum zaietka gradbenih del iz gradbenega dnevnika. Prav tako se steje, da je kupec v zamudi
naslednji dan po preteku itiriletnega roka (ali krajlega roka, dolodenega v ponudbi) od dneva
podpisa prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, ie po preteku tega roka kupec ne
pridne z obratovanjem v obnovljenem oz. novozgrajenem objektu.

5.7. Nepremidnine, ki so predmet prodaje, so obremen.lene s hipoteko hipotekarnega upnika llpM,
inititut imunopatologije in preventivne medicine, d.o.o. (razen parc.5t.491/1 k.o. 896 Kotlje).
Obiina Ravne na Koroikem bo s kupnino, ki jo bo prejela od kupca, dokonino poplatala terjatev
navedenega hipotekarnega upnika in kupcu v roku 30 (tridesetih) dni po prejemu celotne kupnine
skupal z zemljiSkoknjiinim dovolilom izroiila tudi izbrisno dovoljenje navedenega hipotekarnega
upnika, na podlagi katerega bo mogod vpis lastninske pravice na bremen prostih nepremiininah v
korist kupca.

5.8.Kupec se zaveie omogotiti dostop obdanov Obdine Ravne na Koroikem do mineralne vode ter
brezplatno koriSdenje le-te v omejenih kolidinah za osebno rabo. Kupec se zaveie tudi ohranjati in
vzdrievati izvir mineralne vode.

5.9. Kupec se zavezuje, da nepremitnin, ki so predmet prodaje, brez soglasja in udeleibe Obiine Ravne
na Koroikem kot stranke poBodbe ter izven pogojev, doloienih v prodajni pogodbi, sklenjeni na
podlagi tega .javnega razpisa, ne bo odtujil do izpolnitve vseh obveznosti po prodajni pogodbi,
sklenjeni med ObEino Ravne na Koroikem in kupcem.

V kolikor bo kupec ravnal v nasprotju s to zavezo, bo dolian Obiini Ravne na Koroskem platati
ikodo v viSini kupnine, doloiene v prodajni pogodbi, sklenjeni med Obiino Ravne na KoroSkem
in kupcem, na podlagi tega javnega razpisa, v roku 15 dni od dneva skleniwe pogodbe s tretjo
osebo.

Kupec kot novi lastnik nepremidnin bo v prodajni pogodbi v korist Obdine Ravne na Koroikem
ustanovil pogodbeno predkupno pravico na nepremidninah, ki so predmet prodaje, za obdobje
itirih let od dneva sklenitve pogodbe. Pogodbena predkupna pravica se vpiSe v zemljiSko knjigo.

5,10. lzbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu
pogodbe pozove naslednjega na.jugodne.jiega ponudnika in zadrii varSiino ponudnika, ki pogodbe
noae podpisati.

5.11. Rok za platilo kupnine je skladno z 48. ilenom ZSPDSLS-1 30 (trideset) dni od sklenitve pogodbe.
Pladilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupnina se nakaie na
transakcijski radun Obiine Ravne na KoroSkem, Gainikova pot 5, Ravne na Koro5kem, IBAN 5t. 5156

0130 3010 0009 987, odprt pri Banki Slovenije. V kolikor kupnina ni plaEana v roku, se iteje posel za
razvezan po samem zakonu, varidina pa se zadrii kot pogodbena kazen. Zeml.ii5koknjiino dovolilo
za vkn.liibo lastninske pravice na nepremitninah bo Obdina Ravne na Koroikem kupcu izdala v roku
30 (trideset) dni po prejemu celotne kupnine. Vplaiana varliina v viSini 10 % ponujene cene, se
viteje v kupnino.

Pripadajodi davek plata kupec.

5.13, Predkupna pravica na nepremiEninah, ki so predmetjavnega zbiranja ponudb, ne obstaja
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5, MERITA ZA IZBOR NAJUGODNEJSE PONUDBE IN POSTOPEX IZBIRE NAJUGODNEISEGA
PONUDNIKA:

Ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki jo imenuje iupan, ki bo Iupanu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnej5im ponudnikom.

Nepremidnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo komisi.ia ugotovila, da je podal popolno
ponudbo in bo izbran za najugodnej5ega ponudnika.

lzbor najugodnejse ponudbe bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri vseh kriterijih se bo na.lboljSa
ponudba ovrednotila z maksimalnim itevilom toak posameznega kriterija, ostale pa sorazmerno glede
na najboljio ponudbo.

Kriterii merilo
toake

(najvei)
1. VLAGANJA 1. viSina ku pnine 50

2. predvidena viSina investicijskih vlaganj

1. predvideno Stevilo namestitvenih kapacitet,
namenjenih turizmu (ltevilo postelj)

2. Stevilo in obseg spremljevalne dejavnost (npr.
polnilnica vode, zdravstvene storitve, !port,...)

3. DETOVNA MESTA 1. Stevilo ustvarjenih delovnih mest 10

4. aAsovNt RoKr 1. datum pridetka obnove (novogradnje) prej kot v 2
(dveh) letih od podpisa pogodbe (velja za dejavnosti,
dovoljene z OPN)

2. datum pridetka obratovanja prej kot v 4 (atirih)

Ietih od podpisa pogodbe (velja za dejavnosti,
dovol.jene z OPN)

Skupaj 100

2. PONUJENA VSEBINA

Najvedje skupno Stevilo toik je 100. lzbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in bo zbral
najveije Stevilo toik.

V primeru ved najugodnejlih ponudb (enako itevilo todk) se med najugodnejlimi ponudniki lahko
izvedejo dodatna pogajanja.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 10. 02. 2020 ob 11:00 uri, v sejni sobi Obiine Ravne na
Koroikem.

Komisija bo evidentirala prispele ponudbe po vrstnem redu datuma prejema poiiljke, ki bo razvidna iz

iiga sprejemne pisarne Obiine Ravne na Koroikem.

Komisija bo po evidentiranju prispelih ponudb najprej preverila, ali prispele ponudbe ustrezajo vsem
pogojem iz todke 3. in 4. javnega zbiranja ponudb. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku bo komisija
izloeila terje ne bo obravnavala. Ponudnik bo pozvan k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe v delih,
ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, doloiena v te. 6 tega javnega zbiranja ponudb
(predmet dopolnitve tako ne more biti cena, kot tudi ne pomanjkljiva dokumentacija v delu, ki se nanaia
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na merila oz. vsi deli, ki bi lahko vplivali na drugadno razvrstitev ponudbe ponudnika glede na ostale
prejete ponudbe). Rok za dopolnitev ponudbe je 5 (pet) dni. V kolikor ponudba ne bo dopolnjena v roku,
dolodenim za dopolnitev, je komisija ne bo upoitevala in jo bo kot nepopolno izlotila.

Po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane in obravnavane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahtevane razpisne pogoje.

Vsi ponudniki bodo o izboru obve5ieni v roku 30 (trideset) dni od odpiranja ponudb

7. POSEBNE DOLOEBE V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

7.1. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejlim ponudnikom sklenil
kupoprodajno pogodbo za predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do
sklenitve poSodbe, pri demer se ponudnikom povrnejo stroiki v vlSini izkazanih stro5kov za prevzem
razpisne dokumentacije in morebitne vplaiane varSiine.

7.2. Uspelemu ponudniku bo vplaiana variiina viteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8
(osmih) dneh od prejema sklepa o izboru.

7.3.Vsa morebitna vpraSanja in ostala korespondenca v zvezi s pozivom za javno zbiranje ponudb mora
biti predloiena v slovenskem jeziku.

7.4. V primeru v ponudbi izkazanega nadrta po izvajanju druge dejavnosti, ki ni zajeta v obstojeiem OPN,

bo prodajalec zaael postopek spremembe OPN in ga vodil s ciljem omogoaiti ponudniku izvajanje
dejavnosti, izkazane v ponudbi.

7.5. Protikorupcijska klavzula: Prodajalec bo iz postopka izbire izlodil ponudnika, pri katerem obstaja
utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu prodajalca ali drugi osebi,
ki lahko vpliva na odloditev prodajalca v postopku prodaje premoienja, obljubil, ponudil, ali dal
kakrinokoli (premoienjsko ali nepremoienjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino,
dejanje ali odloiitev prodajalca objekta glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z

navedenim se upo5tevajo dolodbe Zakona o integriteti in prepredevanju korupcije (Uradni list RS,

5t. 59/11- uradno pretildeno besedilo).

8. OBTIKA IN OZNAKA PREDTOZTNC PONUOST

8.1. Ponudnik predloii ponudbo v zvezani obliki, tako da ni mogode dodajati ali odvzemati dokumentov.
8.2-Ponudnik ponudbo odda oz. po5lje v zaprti ovojnici z oznako: >Ponudba za nakup nepremianin

Rimski vrelec - ne odpiraj(, na hrbtni strani ovojnice pa napiSe ime oz. naziv in naslov ponudnika.

9. RAZPISNADOKUMENTACUA

Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb obsega naslednje:
- Navedeno besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb za proda.jo nepremianin;
- Priloga !t. 1(zavezujoia pisna ponudba za nakup nepremiinin);
- Priloga !t.2 (zbir dokumentov);
- Priloga 3t.3 (IZAVA (v primeru skupne ponudbe)).
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10. DODATNE INFORMACUE

Dodatne lnformacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitveni katalog, poroEila o
analizi vode, lokacijsko informacijo,...) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti
pridobi.io preko e-poite: obcina @ ravne.si, ali osebno v okviru delovnega aasa v Uradu iupana, pri ge.
Vlasti Kupljen. Ogled nepremitnine je moien na podlagi predhodne telefonske najave na tel. 02 82 16
033 ali na e-mail: obcina@r avne.sr.

Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremidnin bo javno objavljen na spletni strani Obtine Ravne
na Koroikem in v Uradnem listu RS, pri demer zaine teii rok za oddajo ponudb po objavi v Uradnem
listu R5.
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