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44.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, objavlja v skladu z  Uredbo o
 ustanovitvi javnega podjetja  RTH d.o.o.,  Statutom podjetja RTH d.o.o., Trbovlje ter na podlagi 
sklepa  nadzornega sveta RTH d.o.o., Trbovlje naslednji

javni razpis 
za prodajo nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb 

1. Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12
  
2. Predmet prodaje:

A. nepremičnine na območju OIC P 7/1 Nasipi, v Trbovljah,  v skupni površini 
      857 m2, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki:  
    
  vse k.o. Trbovlje

    št. podd.     

 TRBOVLJE 2588 0 2826     0 7  7

 TRBOVLJE  405 2823 DVORIŠČE  0 2,204  40

 TRBOVLJE 1397 405 2823 NJIVA   3 197  0

 TRBOVLJE 1397 405 2823 POT   0 90  0

 TRBOVLJE 1397 406 2823 DVORIŠČE  0 15  15

 TRBOVLJE 1397 56 2823 NJIVA   4 795  795

GOSPODARSKO
POSLOPJE

Površina 
          m² 

vrsta rabezkvl
parcela 

KO r
Prodajana 

    površina m²

B. nepremičnine  na območju OIC P 7/1 Nasipi, v Trbovljah, v skupni površini 
     698 m2, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki:

   vse  k.o. Trbovlje 

 TRBOVLJE  2729 0 2825     0 24  24

 TRBOVLJE   349 2824 NJIVA    4 1,882  674

 TRBOVLJE  1397 349 2824 PAŠNIK   3 106  0 

 (del)  
1397

( del)    
1397
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3. Pogoji prodaje:
  
3.1. Nepremičnine se prodajajo po sklopih, navedenih v posameznih točkah  A in B. 

Od kupca nepremičnin  se zahteva:

- da  do konca leta 2009 pridobi gradbeno dovoljenje  za gradnjo objekta na kupljenem zemljišču,
- da v zgrajenem objektu začne opravljati dejavnost, ki bo skladna s prostorskimi akti,
- da bo najkasneje do leta 2010 priskrbel nova delovna mesta. 

3.2. Izhodiščne vrednosti nepremičnin, ki se prodajajo znašajo:
  
    - za  nepremičnine  pod tč. A  13.380,00 EUR in     
    - za  nepremičnine  pod tč. B  10.710,00 EUR.
    
V izhodiščnih cenah ni zajet DDV oz. davek na promet z nepremičninami. Vse dajatve v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe in prenosom lastninske pravice nosi kupec.
  
3.3. Nepremičnine se  prodajajo  po izboru najugodnejšega ponudnika, po načelu videno –        
           Kupljeno.

3.4. Ponudbe pod izhodiščno vrednostjo ne bodo upoštevane. Merilo za izbiro ponudnika je 
            najvišja cena.

3.5. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 
            8 dneh po prejemu predloga pogodbe oz. poziva k sklenitvi pogodbe. Če se izbrani 
            ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove v določenem roku, se šteje, da je od 
            sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa mu ne bo vrnjena.

3.6. Kupec se zaveže plačati kupnino v 15  dneh od dneva izstavitve računa s strani 
           prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna 
            kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje 
          kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.

3.7. Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine in vseh  stroškov, 
            nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno 
            dovolilo po izpolnitvi vseh obveznosti iz prodajne    
            pogodbe. 

4. Pogoji sodelovanja:

4.1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje  fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da   
            so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oz. imajo 
            sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o 
            državljanstvu oz. kopijo  osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o 
            državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje s izpisom iz sodnega registra. 

4.2. Ponudniki morajo pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v 
            višini  10 %  od izhodiščne vrednosti na TRR RTH d.o.o., Trbovlje, štev. 
 02330- 011210775, ki je odprt pri NLB d.d., Ljubljana,  s pripisom namena nakazila: 
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založili občini hrastnik in trbovlje

računalniška priprava, oblikovanje in tisk: sinet d.o.o., hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-mail: tiskarna@sinet.si

            »Varščina za zbiranje ponudb«. Ponudnik se mora pred pričetkom izbire izkazati s 
           potrdilom o plačilu varščine.  Varščina bo uspelemu ponudniku brezobrestno všteta v 
           kupnino. Neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru 
           najugodnejšega ponudnika.

4.3.  Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:

 ime, priimek in točni naslov stalnega bivališča ponudnika, če je ponudnik fizična oseba;
 firmo  in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; 
 davčno številko in  matično številko; 
 fotokopijo potrdila  osebne izkaznice za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti  
 starejši od 30 dni, za pravne osebe oz. priglasitveni list za samostojne podjetnike;
 navedbo nepremičnine, za katero se kupec prijavlja na razpis in ponujeno ceno, ki ne sme biti   
 nižja od izklicne cene;
 dokazilo o plačilu varščine,
 pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji;
 številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo varščine; 
 če v postopku sodeluje fizična  ali pravna oseba po pooblaščencu, mora obvezno priložiti   
 pisno pooblastilo. 

4.4.      Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik 
            d.o.o.,  Trg revolucije 12, 1420 TRBOVLJE, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 
             javni razpis za prodajo nepremičnin«, najkasneje do 27.11.2008.

4.5.      Pri odpiranju ponudb, ki bodo prispele po pošti, bo upoštevan datum na poštnem žigu.
4.6.      Nepravočasne ali nepopolne ponudbe  prodajalec ne bo upošteval. 
5.   Postopek izbire 
5.1.      Javno odpiranje ponudb bo 28.11.2008 ob 10. uri v sejni sobi RTH d.o.o., na Trgu 
            revolucije 12, v Trbovljah. Ponudbe bo odpirala komisija za  tehnično izvedbo 
            prodaje nepremičnin. 

5. 2.     Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
5.3.      O izbiri bodo vsi  ponudniki obveščeni  v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
5.4.      Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom 
            sklenil pogodbo za prodajo nepremičnin iz tega razpisa.

5.5.     Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti  na RTH, d.o.o. Trbovlje, na tel. štev. 56 26  
           144. Kontaktna oseba: Majda Jurše, univ.dipl.prav..

5.6.    Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
 

Poslovodstvo RTH
Direktor 

Bojan Klenovšek, univ. dipl.inž.rud.


