Datum: 15. 07. 2021
Na podlagi določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG) in Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in
merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 34000-5/2020/4, ki jih je Vlada Republike
Slovenije v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., sprejela dne 20. 08. 2020 na
28. redni seji, družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki jo zastopajo mag. Robert Tomazin kot
glavni direktor, Matjaž Juvančič kot poslovni direktor in Andrej Janša kot finančni direktor, objavlja
naslednji

JAVNI POZIV
ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČIH PONUDB
STRATEŠKEGA PARTNERJA
V CENTER ZA ZBIRANJE IN PREDELAVO LESA SNEŽNIK

1. Podlage za javni poziv k oddaji nezavezujočih ponudb
Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: družba SiDG), v skladu s 7. členom
Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 –
ZZIRDKG; v nadaljevanju: ZGGLRS) zasleduje tudi naslednje cilje gospodarjenja z državnimi
gozdovi:
- ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z
državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov,
- prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih proizvodov
ter oblikovanju zelenih delovnih mest,
- prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v
gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja,
- na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega osebja ter
podpirati izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu.
Družba SiDG lahko v skladu z 9. členom ZGGLRS poleg gospodarjenja z državnimi gozdovi
opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito opravljanje dejavnosti
gospodarjenja z državnimi gozdovi, kot so organiziranje centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa
in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig s čim višjo dodano
vrednostjo.

Družba SiDG v skladu s Strateškim načrtom poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
za obdobje 2020–2029, s temelji poslovne politike za obdobje 2020–2024 zasleduje tudi naslednje
cilje:
- V strukturi prodaje GLS dolgoročno dosegati najmanj 70 % delež prodaje kupcem, ki imajo
lastno predelavo s čim višjo dodano vrednostjo pri čemer je posebna skrb namenjena
projektom predelave lesa s podporo države. Morebitni primanjkljaj GLS družba SiDG
pridobi z odkupom lesa v zasebnih gozdovih ter v drugih regijah izven Slovenije.
- Oblikovanje regijskih centrov za zbiranje in predelavo lesa preko oblikovanja lastnih in/ali
skupnih podjetij z zasebnimi investitorji, ki bi poleg kapitala v skupni projekt kot investitorji
prispevali tudi svoje izkušnje in strokovna znanja, ter SiDG omogočili lažji dostop na trge,
na katerih so že prisotni. Centri bodo regijski iniciatorji razvoja gozdno lesne verige in
celovite izrabe lesa, predvidoma na območju Notranjske, Koroške, Štajerske in Kočevske,
lahko tudi na drugih območjih ob pogoju izvedljivosti in ekonomske upravičenosti.
- Model sodelovanja s parterji bo realizirala na način, da bo zagotavljala dolgoročno pogodbo
za surovino (do 35% proizvodne kapacitete) in aktivno sodelovala pri pripravi ustrezne
lokacije ali vstopala v partnerske odnose. Pri vsakokratnih razpisih in javnih pozivih za
potencialne investitorje bo družba SIDG le te izbirala z upoštevanjem kriterija dodane
vrednosti, ki mora biti višja od vsakokratne dodane vrednost v branži ali pri izboru upošteva
kriterije vsakokratnih veljavnih predpisov s področja dodeljevanja spodbud na podlagi
zakona o spodbujanju investicij in zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
- Cilj centrov za zbiranje in predelavo lesa mora biti izgradnja moderne primarne proizvodnje
z zadostno ekonomijo obsega, ki bo konkurenčna na svetovnem trgu in bo generator razvoja
lesne verige po vertikali navzgor. V primeru (so)investicijskih vlaganj s strani SiDG bo
družba izdelala oz. po potrebi naročila študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti.
- Družba SiDG bo pri vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa zasledovala
naslednje kriterije: količina zmanjšanja izvoza okroglega lesa, uvajanje novih tehnologij,
možnost elektronskega merjenja gozdno lesnih sortimentov, sodelovanje z žagarsko
industrijo v smislu odkupa polproduktov, nadaljnje dodelave le teh in direktne prodaje na
svetovni trg, možnost sprejema surovine iz sanitarne sečnje ter ustrezna tehnološka
opremljenost za lupljenje in mokro skladiščenje za potrebe SIDG ali lastnikov zasebnih
gozdov.
Organi družbe SiDG so sprejeli sklep, da za sanacijo in prestrukturiranje družbe Snežnik, d. o. o.,
družba SiDG pridobi nezavezujoče ponudbe potencialnih strateških partnerjev z vsemi elementi
morebitnega strateškega povezovanja (v nadaljevanju: »Nezavezujoča ponudba«).
V skladu z vsemi podlagami družba SiDG objavlja poziv k oddaji Nezavezujočih ponudb, kot sledi
v nadaljevanju.
1.

Upravičenci za oddajo Nezavezujočih ponudb

Na javnem pozivu lahko sodeluje posamična pravna oseba in posamičen podjetnik iz šestega
odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20
– ZIntPK-C in 18/21) ali več ravnih oseb oziroma podjetnikov, ki so med seboj združeni v obliki
konzorcija (v nadaljevanju: »Ponudnik«).

Konzorcij mora poleg vseh dokazil in izjav predložiti tudi notarsko overjeno pogodbo, s katero so
se člani konzorcija dogovorili glede medsebojnih obveznosti in sodelovanja.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo vse pravne osebe oziroma podjetniki oziroma konzorciji, ki
izpolnjujejo pogoje in dosežejo najmanj 100 točk glede na kriterije. Družba SiDG bo izločila vse
ponudbe kot nedopustne, v kolikor Ponudniki ne bodo izpolnjevali pogojev in/ali ne bodo dosegli
najmanj 100 točk glede na kriterije.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- izpolnjuje pogoje in merila za strateško investicijo ali investicijo, ki bistveno prispeva k
razvoju slovenskega gospodarstva oziroma pogoje za investicijo, ki jo komisija spozna kot
bistveno za ohranjanje in razvoj gozdno lesnih verige v Sloveniji,
- podjetju ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih ni bila pravnomočno izrečena
globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje1,
- podjetje ni v nobenem postopku zaradi morebitne zlorabe državne pomoči tako v domačem
in/ali mednarodnem poslovnem okolju2,
- podjetje nima tožbenih zahtevkov v podobnih postopkih investiranja tako v domačem in/ali
mednarodnem poslovnem okolju 3,
- podjetje ni insolventno ali v insolvenčnem postopku,
- bonitetna ocena SB3, ki jo po naročilu SiDG izdela ena od mednarodnih bonitetnih ali
revizijskih agencij. Dopustna bonitetna ocena je SB3 in je opredeljena z opisom »Zmožnost
poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je visoka. Subjekt z bonitetno oceno SB3
ima takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja, da je modelsko ocenjena
verjetnost nastopa dogodka neplačila nizka a višja kot v drugem bonitetnem razredu. V
primerjavi s poslovnimi subjekti, ki imajo dodeljeno višjo bonitetno oceno, je bolj občutljiv
na neugodne spremembe v poslovnem okolju.« Bonitetna ocena je opredeljena po lestvici
agencije Moody's – Baa, S&P - BBB, Fitch – BBB.
- omogočiti družbi SiDG skrben pregled 4, ki mora omogočiti oceno poslovnih, finančnih,
davčnih in pravnih tveganj, povezanih z dosedanjim poslovanjem podjetja. Na ta način se
SiDG pripravi na strateško odločitev in prepreči morebitna tveganja, ki jih po izvedenem
partnerstvu težje sanira.
V kolikor na javnem pozivu sodeluje več podjetji v obliki konzorcija, morajo vsa podjetja iz
konzorcija izpolnjevati pogoje iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Pri pogojih, pooblastilih in obrazcih, kjer je le to posebej opredeljeno, morajo pogoje izpolnjevati
in predložiti potrebna pooblastila tudi vse povezane družbe. Kot povezana družba se šteje tista, ki
izpolnjuje pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20
– ZIntPK-C in 18/21).
1

Pogoj velja tudi za povezana podjetja in/ali podjetja v skupini.
Pogoj velja tudi za povezana podjetja in/ali podjetja v skupini.
3
Pogoj velja tudi za povezana podjetja in/ali podjetja v skupini.
4
V primeru konzorcija morajo vsi člani konzorcija omogočiti skrben pregled.
2

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je poziv vsem strateškim investitorjem v lesnopredelovalno
industrijo, da podajo Nezavezujočo ponudbo za sklenitev strateškega partnerstva v družbi
Snežnik, d. o. o., dolgoročne pogodbe o prodaji lesa in nadgradnji obsega in stopnje predelave
in obdelave lesa (v nadaljevanju »Predelava lesa«).
Predmet javnega poziva je sestavljen iz treh poglavji:
-

ponudba za sklenitev strateškega partnerstva v družbi Snežnik, d. o. o.: Ponudnik poda
predlog lastne kapitalske udeležbe v družbi Snežnik, d.o.o. (v nadaljevanju: »Kapitalski
delež«). Ponujeni predlog kapitalskega vstopa mora izhajati iz upoštevanja obstoječe
vrednosti podjetja Snežnik, d. o. o., v konsolidirani obliki (skupaj s hčerinskim podjetjem
Sinpo, d. o. o.), kot izhaja iz javno objavljenih finančnih poročil na dan 31. 12. 2020.
Ponudnik mora v svoji ponudbi jasno opredeliti Kapitalski delež za katerega podaja
Nezavezujočo ponudbo.
Ponudnik mora v svoji Nezavezujoči ponudbi jasno opredeliti kupnino ali vložek
investitorja, ki jo / ga je pripravljen plačati za Kapitalski delež (v nadaljevanju: »Kupnina«)
ter rok plačila kupnine. Ponujena Kupnina / vložek investitorja mora biti izražen(a) v
fiksnem znesku v EUR (ne v razponu oz. v obliki kakršnekoli formule). Prodajalec si
pridržuje eksplicitno diskrecijsko pravico zavrnitve morebitnih ponudb, katerih Kupnina /
vložek investitorja je določen(a) v razponu in / ali v obliki kakršnekoli formule.
Ponudnik mora v Nezavezujoči ponudbi opredeliti Kupnino / vložek investitorja v obliki kot
predstavljeno v Prilogi 1. V skladu s prilogo naj Ponudnik jasno definira povezavo med
izračunom vrednosti podjetja (angl. Enterprise Value) in izračunom vrednosti lastniškega
kapitala (angl. Equity Value) z vsemi predpostavkami.
Kupnina / vložek investitorja mora biti plačan(a) v roku v enkratnem znesku (brez odlogov
plačila ali delnih plačil po zaključku transakcije).

-

namera o sklenitvi dolgoročne pogodbe o prodaji lesa: Ponudnik poda namero za
sklenitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa, ki se lahko sklepa samo v skladu s Pravili
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov (v nadaljevanju: pravila prodaje). Družba SiDG bo v okviru nadaljnjega javnega
povabila za zavezujoče ponudbe zagotovila do 35 % potreb po GLS glede na program
investitorja, vendar ne več kot 50.000 m3 hlodovine iglavcev in ne več kot 30.000 m3
hlodovine bukve ter ne več kot 1.000 m3 skupaj za vse preostale skupine GLS. Obstoječa
dolgoročna pogodba o prodaji lesa, ki jo ima družba SiDG sklenjeno s podjetjem Snežnik,
d. o. o., se prekine z dnem, ko družba SiDG zaključi postopek prodaje kapitalskega deleža v
Snežnik d. o. o. oz. s strateškim partnerjem podpiše pogodbo o prestrukturiranju družbe
Snežnik d. o. o.

-

program nadgradnje obsega in stopnje predelave in obdelave lesa: Ponudnik poda
program nadgradnje obsega in stopnje predelave in obdelave lesa v obliki poslovnega načrta,
ki mora vsebovati najmanj opis posameznih delov programov, predviden obseg predelave in
obdelave lesa, finančni načrt programa, v katerega so vključeni najmanj predvideni prihodki,
stroški, donos in dodana vrednost na zaposlenega in terminski plan izvedbe nadgradnje.
Razvoj družbe: Nezavezujoča ponudba naj vsebuje opis načrtov Ponudnika glede bodočega
poslovanja in razvoja družbe Snežnik, d. o. o., zlasti glede investicij vanjo, ter predlog
nadgradnje razvojne strategije Snežnik, d. o. o. za zagotavljanje rasti in razvoja družbe
Snežnik, d. o. o.
Razvoj zaposlenih: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati načrte Ponudnika glede razvoja
zaposlenih, med drugim glede razvoja njihovih znanj in kompetenc, ki podpirajo zastavljene
strateške cilje in poslovne načrte Ponudnika oziroma družbe Snežnik, d. o. o.
Strategija blagovne znamke: Ponudnik mora v Nezavezujoči ponudbi predstaviti njegovo
strategijo glede obstoječe blagovne znamke Snežnik, d. o. o. (razvoj znamke, spremembe
znamke, drugo).

Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so priloga tega javnega poziva.

3. Faze prodajnega postopka
Prodajni postopek v zvezi z nameravano prodajo Kapitalskega deleža bo potekal v dveh fazah.
V prvi nezavezujoči fazi ima Ponudnik možnost, da na podlagi javno dostopnih podatkov poda
nezavezujočo ponudbo za nakup Kapitalskega deleža oziroma izvedbo transakcije (v nadaljevanju:
»Nezavezujoča ponudba«).
Po prejemu Nezavezujočih ponudb se bo družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., po absolutni
lastni diskreciji odločila ali bo nadaljevala prodajni postopek z enim ali več Ponudniki oziroma bo
prodajni postopek spremenila, prekinila ali ustavila. V kolikor bo Nezavezujoča ponudba Ponudnika
za Kapitalski delež ustrezna, bo Ponudnika povabila k sodelovanju v drugi fazi prodajnega
postopka. V okviru druge, zavezujoče faze bo Ponudnik povabljen k oddaji zavezujoče ponudbe za
nakup Kapitalskega deleža oz. izvedbo transakcije (v nadaljevanju: »Zavezujoča ponudba«), in sicer
na podlagi podatkov, ki mu bodo na voljo v virtualni podatkovni sobi (v nadaljevanju: »Podatkovna
soba«) in tekom podrobnejše predstavitve poslovanja družbe s strani poslovodstva (v nadaljevanju:
»Predstavitev«).
V okviru zavezujoče faze prodajnega postopka bosta Ponudniku posredovana tudi osnutek pogodbe
o prodaji in nakupu Kapitalskega deleža v družbi Snežnik, d. o. o. (v nadaljevanju: »Prodajna
pogodba«) in družbene pogodbe družbe Snežnik, d. o. o. (v nadaljevanju: »Družbena pogodba«).
Zavezujoča ponudba Ponudnika bo morala vsebovati morebitne podrobne komentarje (mark-up)
Ponudnika na Prodajno pogodbo in Družbeno pogodbo.

Predvidena časovnica:
Oddaja Nezavezujoče ponudbe
Odpiranje Nezavezujoče ponudbe
Procesno pismo II in dostop do Podatkovne sobe
Predstavitev
Oddaja Zavezujoče ponudbe
Pogajanja in usklajevanja Prodajne pogodbe in Družbene
pogodbe

02.08.2021 do 12.00 ure
03.08.2021 ob 12.00
Od 17.08.2021 naprej
med 17.08.2021 in 27.08.2021
08.09.2021
30.09.2021

4. Kriteriji za ocenjevanje poslovnega načrta
Družba SiDG bo na podlagi poslovnega načrta in povzetka poslovnega načrta, ki ga bo ponudnik
pripravil na predlogi obrazcev javnega poziva, ocenila poslovni načrt glede izpolnjevanja
posameznih kriterijev.
Družba SiDG bo kot investicijo, ki je bistvena za ohranjanje in razvoj gozdnih lesnih verig v
Sloveniji, spoznala tisti predlog investicije, ki bo po kriterijih dosegel najmanj 100 vseh možnih
točk kriterijev za ocenjevanje ponudb.
Skupno število točk po kriterijih je 145 točk.
Kriteriji za ocenjevanje poslovnega načrta so:
-

Obstoječa količina in struktura primarne predelave5 z dodatnim obsegom primarne
predelave lesa listavcev:
Kriterij
Točke
3
Dodaten obseg predelave manj kot 10.000 m
0
3
3
Dodaten obseg več kot 10.000 m in manj kot 30.000 m
5
Dodaten obseg več kot 30.000 m3 in manj kot 60.000 m3
15
Dodaten obseg predelave več kot 60.000 m3
25
Ponudba ponudnika lahko izpolni le en kriterij. Ponudnik mora pogoj primarne predelave
listavcev izpolnjevati najmanj 5 let od podpisa pogodbe.

5

Aktualna/obstoječa realizacija primarne predelave lesa znaša letno cca 50.000 m 3 iglavcev in 10.000 m3 listavcev.

-

Ohranjanje socialne ekonomije:
Kriterij
Ponudnik v poslovni načrt ni vključil invalidskega podjetja
Ponudnik je v poslovni načrt vključil invalidsko podjetje z enim
programom in najmanj 40 zaposlenimi
Ponudnik je v poslovni načrt vključil invalidsko podjetje z
dvema programoma in najmanj 50 zaposlenimi
Ponudnik je v poslovni načrt vključil invalidsko podjetje z več
kot dvema programoma in najmanj 50 zaposlenimi

Točke
-25
10
15
20

Ponudba Ponudnika lahko izpolni le en kriterij. Ponudnik v poslovnem načrtu kot invalidsko
podjetje mora vključiti tudi Snežnikovo hčerinsko podjetje Snežnik Sinpo, d. o. o. ter z njim
nadgrajuje program socialne ekonomije. Ponudnik mora pogoj števila zaposlenih in program
invalidskega podjetja izpolnjevati najmanj 5 let od podpisa pogodbe.
-

Ohranjanje števila zaposlenih (skupaj Snežnik in Snežnik Sinpo d.o.o.):
Kriterij
Število zaposlenih manj kot 100
Število zaposlenih med 100 in 120
Število zaposlenih med 120 in 140
Število zaposlenih več kot 140

Točke
0
5
10
15

Ponudba Ponudnika lahko izpolni le en kriterij. Ponudnik mora pogoj števila zaposlenih in
program invalidskega podjetja izpolnjevati najmanj 5 let od podpisa pogodbe.
-

Višina investicije: Ocenjuje se skupna višina investicij, ki jih bo podjetje oziroma konzorcij
predvidevalo vlagati v tehnološko, kadrovsko in finančno prestrukturiranje.
Kriterij
Višina investicije manj kot 1.000.000 €
Višina investicije več kot 1.000.000 € in manj kot 5.000.000 €
Višina investicije več kot 5.000.000 € in manj kot 7.000.000 €
Višina investicije več kot 7.000.000 €

Točke
0
5
10
15

Ponudba Ponudnika lahko izpolni le en kriterij. Ponudnik mora pogoj višine investicije
izpolniti v roku 5 let od podpisa pogodbe.

-

Uvajanje novih načinov predelave in dodelave lesa: Ocenjuje se uvajanje novih programov,
ki jih trenutno v podjetju Snežnik, d. o. o., nimajo. Trenutna predelava na Snežniku, d. o. o.,
obsega: primarna predelava hlodovine iglavcev in listavcev, sušenje in parjenje polizdelkov,
decimirnica in lamelirnica.
Kriterij
Ni novih programov za predelavo in obdelavo lesa
Novi programi dodelajo samo ostanke primarne predelave (na primer izdelava
lesnih peletov in lesnih briketov)
Novi programi obsegajo kogeneracijo
Novi programi obsegajo dodatne načine primarne predelave, razen predelave
furnirjev
Novi programi obsegajo predelavo najvrednejših GLS – predelava furnirjev
(luščeni in rezani)
Novi programi obsegajo nadaljnjo predelavo in obdelavo lesnih polizdelkov
(na primer lepljeni nosilci, stavbno pohištvo…)

Točke
0
5
5
10
30
20

Ponudba Ponudnika lahko izpolni več kriterijev, točke se med seboj seštevajo.

5. Dokumentacija, ki jo mora predložiti Ponudnik
1. Nezavezujoča ponudba mora biti sestavljena v pisni obliki v slovenskem jeziku ter mora
vsebovati vse sledeče sestavine: Ponujeno Kupnino in rok plačila za izbrani delež v skladu
z zahtevo predstavljeno pod točko dve (2) tega vabila,
2. Predpostavke vrednotenja: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati opis finančnih in
cenitvenih predpostavk ter metod vrednotenja, upoštevane EBITDA in druge večkratnike na
podlagi katerih je bila izračunana ponujena Kupnina, ter tudi vse ostale bistvene
predpostavke, ki jih je pri izračunu ponujene Kupnine upošteval Ponudnik.
3. Opis Ponudnika: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati kratek opis Ponudnika, vključno z
njegovimi produkti in storitvami, blagovno znamko ter tržno in finančno pozicijo, lastniško
strukturo in končnim dejanskim lastnikom. Opis naj vsebuje reference in izkušnje Ponudnika
s področja na katerem deluje Snežnik, d. o. o.
4. Razlogi za nakup: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati opis Ponudnikovih razlogov za
nakup, vključno s strateškimi in razvojnimi razlogi. V primeru strateških partnerstev naj
Nezavezujoča ponudba vsebuje tudi utemeljitev odločitve za strateško partnerstvo z družbo
Snežnik, d.o.o. na način vstopa v njeno lastništvo, s poudarkom na identificiranih sinergijah
in porazdelitvijo sinergij med družbo Snežnik, d. o. o. in skupino Ponudnika.

5. Predlog korporativnega upravljanja družbe: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati predlog
korporativnega upravljanja družbe Snežnik, d. o. o., po vstopu Ponudnika v lastniško
strukturo. V kolikor Ponudnik korporativno upravljanje vidi različno v odvisnosti od
kapitalskega deleža, ki ga pridobiva, naj Nezavezujoča ponudba podrobno opiše te razlike.
6. Viri financiranja: Ponudnik mora v Nezavezujoči ponudbi potrditi, da razpolaga z ustreznimi
lastniškimi viri za financiranje izvedbe transakcije pod ponujenimi pogoji oz. v primeru
dolžniškega financiranja navesti vire takšnega financiranja in predvideno časovnico za
zagotovitev potrebnih finančnih sredstev. V primeru predvidenega dolžniškega financiranja
izvedbe transakcije mora Ponudnik podrobno opisati nameravano strukturo financiranja in
Nezavezujoči ponudbi priložiti vso relevantno dokumentacijo (kot npr. pisma o nameri
kreditodajalcev ipd.). Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., si pridržuje pravico od
Ponudnika zahtevati dodatne informacije oz. dokumentacijo v zvezi z dolžniškim
financiranjem izvedbe transakcije.
7. Dovoljenja in soglasja: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati opis vseh regulatornih in
drugih dovoljenj in soglasij, ki jih mora Ponudnik pridobiti za izvedbo Predelave lesa in
predvideno časovnico v zvezi s pridobivanjem navedenih dovoljenj.
8. Izjave: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati izjavo, da je Ponudnik pridobil vsa potrebna
soglasja pristojnih organov Ponudnika za oddajo Nezavezujoče ponudbe v skladu s statutom
oz. družbeno pogodbo in notranjimi akti Ponudnika.
9. Skrbni pregled: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati podatke o ključnih osebah, ki bodo
v primeru izvedbe druge faze prodajnega postopka izvajale skrbni pregled družbe Snežnik,
d. o. o., vključno z zunanjimi svetovalci, ki jih je Ponudnik izbral za izvedbo skrbnega
pregleda.
10. Drugi pogoji: V Nezavezujoči ponudbi morajo biti jasno opredeljeni vsi ostali pogoji, pod
katerimi je Ponudnik pripravljen skleniti Prodajno pogodbo in izvesti Predelavo lesa.
11. Pooblaščene osebe: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati kontaktne podatke (ime in
priimek, funkcija, kontaktni naslov, telefon in elektronski naslov) oseb, ki so na strani
Ponudnika pooblaščene za usklajevanje in izvedbo Predelavo lesa.
12. Potrditev popolnosti in resničnosti ponudbe: Nezavezujoča ponudba mora vsebovati
potrditev, da so vse informacije v Nezavezujoči ponudbi popolne in resnične in da bo
Ponudnik Slovenske državne gozdove, d. o. o. sproti obveščal o vsakršni spremembi
navedenih informacij.

13. Izjavo, da je seznanjen z javnim povabilom in razpisno dokumentacijo ter da sprejema vse
pogoje, ki so določeni v javnem povabilu ter razpisni dokumentaciji.
14. Izjavo, da ni v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju
podjetij.
15. Izjavo, da ni insolventen.
16. Izjavo, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek ali
postopek likvidacije.
17. Izjavo, da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije.
18. Izjavo, da nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije in do SiDG na dan oddaje
ponudbe ter potrdilo Ponudnika o poravnanih davčnih obveznostih do Republike Slovenije.
19. Izjavo, da kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom.
20. Izjavo, da se strinja z elektronsko ali drugačno objavo informacij, ki jih mora družba SiDG
objaviti v skladu s zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in v skladu s
potrebami tega javnega povabila.
21. Izjavo, da so zaposleni pri Ponudniku vedno dobivali izplačane plače, pravočasno in v skladu
s KP in drugimi zakonskimi akti.
22. Izjavo, da vodilni in vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja
gospodarskega kriminala.
23. Izjavo, da je podjetje poročalo SURS-u, če je za to zakonsko zadolženo.
24. Izjavo, da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih
dveh letih ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje.
25. Namero za odkup lastniškega deleža / dokapitalizacijo družbe Snežnik, d. o. o.
26. Namero za sklenitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa.
27. Poslovni načrt investicije in povzetek poslovnega načrta.
Vsi dokumenti, ki jih obsega kandidatura morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku.
Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno
prevedeni dokumenti s strani sodnega tolmača. V primeru neskladja med dokumentacijo v
slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku.

6. Priprava in popolnost ponudb
Ponudba mora prispeti na naslov SiDG, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje do 02. 08. 2021 do 12.00
ure. Ponudbe, ki ne bodo pravočasno prispele, bodo zavržene.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, katere vzorec je del javnega povabila dokumentacije.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje ponudb in jih bo SiDG vrnil
pošiljatelju.
Kot popolna se šteje le ponudba, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge
ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega povabila in dokumentacije za prijavo.

7. Merilo za ocenjevanje ponudb
Družba SiDG bo vse ponudbe Ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje in so dosegli najmanj 100 možnih
točk glede na kriterije, razvrstila glede na ponujeno Kupnino.
Po prejemu Nezavezujočih ponudb se bo družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., po absolutni
lastni diskreciji odločila ali bo nadaljevala prodajni postopek z enim ali več Ponudniki oziroma bo
prodajni postopek spremenila, prekinila ali ustavila.

8. Komisija za izvedbo javnega poziva
Družba SiDG bo za izvedbo javnega poziva imenovala komisijo, ki bo vodila celoten postopek,
pregledala Nezavezujoče ponudbe in jih ocenila.
Vse pravilno in pravočasno vložene ponudbe bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost komisija
na sedežu SiDG dne 03. 08. 2021 ob 12.00 uri. Odpiranje ponudb ni javno. Na posamezno odpiranje
ponudb bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave
prispele na naslov SiDG do roka za oddajo.
Komisija lahko zahteva tudi dopolnitve vlog. Ponudbe, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno
dopolnjene, bodo zavržene.
Komisija poda predlog odločitve poslovodstvu družbe SiDG.
9. Posebni pogoji javnega poziva k oddaji Nezavezujočih ponudb
Družba SiDG si pridržuje pravico, da do roka za oddajo ponudb spremeni ali dopolni dokumentacijo
ali odstopi od predmetnega javnega poziva.

Družba SiDG ni obvezana skleniti pogodbe ali izvesti kakršnega drugega pravnega posla na podlagi
predmetnega javnega poziva za oddajo Nezavezujočih ponudb. Družba SiDG si pridržuje pravico,
da predmetni javni poziv k oddaji Nezavezujočih ponudb zaključi tudi brez nadaljevanja postopka
izbire strateškega partnerja.
Družba SiDG lahko na podlagi predmetnega javnega poziva in pridobljenih ponudb Ponudnike
pozove k oddaji zavezujočih ponudb ali izvede nov postopke zbiranja ponudb ali vse postopke
zaključi brez sklenitve pogodbe.
Ponudnik je dolžan sam kriti vse njegove stroške povezane s sodelovanjem v prodajnem postopku,
vključno s stroški podaje Nezavezujoče ponudbe, stroški izvedbe skrbnega pregleda in vrednotenja
družbe oz. predlagane Predelave, ne glede na to ali bo njegova Nezavezujoča ponudba sprejeta v
nadaljnjo obravnavo ali ne in ne glede na to, ali se Slovenski državni gozdovi, d. o. o., kadarkoli in
iz kateregakoli razloga ali celo brez razloga, brez predhodnega obvestila ter brez navedbe razlogov
oziroma utemeljitve diskrecijsko odloči, da spremeni, prekine ali zaključi prodajni postopek. S
sodelovanjem v prodajnem postopku Ponudnik izrecno soglaša, da v razmerju do družb Slovenski
državni gozdovi, d. o. o. in Snežnik, d. o. o., ne bo imel nikakršnih pravic ali zahtevkov za povračilo
stroškov v zvezi s transakcijo oziroma prodajnim postopkom oziroma drugih pravic (razen kolikor
bo Prodajna pogodba izrecno določala drugače).
Za ta javni poziv in vsa pravna razmerja ter spore na podlagi ali v zvezi z njim se uporablja pravo
Republike Slovenije. Za vse spore na podlagi ali v zvezi s predmetnim pozivom, vključno s spori o
njegovem obstoju in veljavnostjo, ki jih ne bo možno rešiti po mirni poti, so izključno pristojna
sodišča v Ljubljani.
Dodatne informacije o javnem povabilu so na voljo na e-naslovu: prodaja@sidg.si. Vsi odgovori na
zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SiDG: www.sidg.si.

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Priloge6:
1. opredelitev ponujene kupnine,
2. splošni podatki o Ponudniku,
3. izjava o seznanjenosti in izpolnjevanju pogojev,
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Ponudnik pripravi dokumentacijo skladno s petim poglavjem tega javnega poziva. V prilogah niso zajeti vsi
dokumenti, ki jih mora pripraviti ponudnik. Manjkajoče dokumente ( npr. poslovni načrt) ponudnik pripravi skladno s
pravili stroke in zahtevami tega poziva.

4. potrdilo Ponudnika o poravnanih davčnih obveznostih do Republike Slovenije (priloži
Ponudnik),
5. namera za odkup lastniškega deleža družbe Snežnik, d. o. o.,
6. izjava, da bo Ponudnik omogočil družbi SiDG skrben pregled,
7. namera za sklenitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa,
8. poslovni načrt investicije in povzetek poslovnega načrta,
9. pooblastilo za fizično osebo in pravno osebo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence,
10. bonitetna ocena, ki jo izdela ena od mednarodnih bonitetnih ali revizijskih agencij,
11. izjava, da bo družbi omogočil pridobitev informacije o vključenost v postopek ugotavljanja
morebitne zlorabe državne pomoči ali pridobitev informacije o morebitnih tožbenih
zahtevkih v podobnih postopkih investiranja za pravne osebe,
12. Ovojnica.

PRILOGA 1: Opredelitev ponujene Kupnine / vložka investitorja
EUR

Komentar

A. Vrednost podjetja – Snežnik d.o.o. (angl. enterprise value) na dan
[⚫]
31.12.2020
+ Denar in denarni ustrezniki

[⚫]

+ Drugi pribitki (prosimo opredelite)

[⚫]

- Finančne obveznosti (prosimo opredelite)

[⚫]

- Drugi odbitki (prosimo opredelite)

[⚫]

[…]

[⚫]

B. Lastniški kapital – Snežnik d.o.o. (angl. equity value)
(100 %) na dan 31.12.2020

[⚫]

C. Kupnina / vložek investitorja - Lastniški kapital – Snežnik d.o.o.
(angl. equity value)
([⚫]7%) na dan 31.12.2020

[⚫]

Kupnina / vložek investitorja:

Rok za plačilo kupnine / vložka investitorja:
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Ponudnik naj opredeli izbrani poslovni delež, ki je predmet njegove Nezavezujoče ponudbe.

PRILOGA 2: Splošni podatki o ponudniku
1.

Polni naziv ali ime ponudnika

2.

Naslov ponudnika
Ponudnik nastopa kot konzorcij
Kot ponudnik nastopa konzorcij

3.
(ustrezno obkroži in izpolni)

Ponudnik ne nastopa kot konzorcij
Funkcija v konzorciju: __________________

4.

Podpisnik pogodbe, funkcija

5.

Skrbnik pogodbe

6.

Povezane družbe in/ali podjetja v
skupini

7.

Telefon in elektronska pošta skrbnika
pogodbe

8.

Matična številka

9.

Davčna številka
je zavezanec

10.

Ponudnik je / ni davčni zavezanec
(ustrezno obkrožiti)
ni zavezanec

11.

Vsi TRR ponudnika (tudi TRR izven
območja RS)

*v primeru konzorcija obrazec izpolnijo vsi člani konzorcija.
Kraj in datum:
_________________

Žig

Podpis pooblaščene osebe
____________________

PRILOGA 3: Izjava o seznanjenosti in izpolnjevanju pogojev
I Z J A V A

Zakoniti zastopnik podjetja (ime priimek):_________________________________

(polni naziv podjetja)

Izjavlja in jamči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
8

da je seznanjen z javnim povabilom in razpisno dokumentacijo ter da sprejema vse pogoje,
ki so določeni v javnem povabilu ter razpisni dokumentaciji;
da odškodninsko in kazensko odgovarja za pravilnost ter popolnost navedenih podatkov;
da ni v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij;
podjetje ni v nobenem postopku zaradi morebitne zlorabe državne pomoči tako v domačem
in/ali mednarodnem poslovnem okolju,
podjetje nima tožbenih zahtevkov v podobnih postopkih investiranja tako v domačem in/ali
mednarodnem poslovnem okolju,
da ni insolventen;
da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu
z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije;
da v obdobju zadnjih treh let ni bil vpisan v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Zakona o javnem naročanju na
področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) ter Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno (ZPDZC-1), ki jo vodi ministrstvo za javno upravo;
da nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije8 in do SiDG;
da kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;
da se strinja z elektronsko ali drugačno objavo informacij, ki jih mora družba SiDG objaviti
v skladu s zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in v skladu s potrebami
tega javnega povabila;
da so zaposleni vedno dobivali izplačane plače, pravočasno in v skladu s KP in drugimi
zakonskimi akti,
da vodilni in vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja
gospodarskega kriminala,
da je podjetje poročalo SURS-u, če je za to zakonsko zadolženo,

Potrebno je priložiti potrdilo ponudnika o poravnanih davčnih obveznostih do Republike Slovenije.

16.
17.

da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih
ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje,
da ima bonitetno oceno SB3, ki jo po naročilu SiDG izdela ena od mednarodnih bonitetnih
ali revizijskih agencij. Dopustna bonitetna ocena je SB3 in je opredeljena z opisom
»Zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti je visoka. Subjekt z bonitetno
oceno SB3 ima takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja, da je modelsko
ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila nizka a višja kot v drugem bonitetnem
razredu. V primerjavi s poslovnimi subjekti, ki imajo dodeljeno višjo bonitetno oceno, je
bolj občutljiv na neugodne spremembe v poslovnem okolju.« Bonitetna ocena je opredeljena
po lestvici agencije Moody's – Baa, S&P - BBB, Fitch – BBB9.

Kraj in datum:
_________________
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Žig

Podpis pooblaščene osebe
____________________

Potrebno je priložiti bonitetno oceno enega izmed mednarodnih bonitetnih ali revizijskih agencij.

PRILOGA 4: Namera za odkup lastniškega deleža družbe Snežnik, d. o. o.

(polni naziv podjetja)

podaja nezavezujočo ponudbo za odkup lastniškega deleža družbe Snežnik, d. o. o., in sicer:

za delež podjetja Snežnik, d. o. o., _____________ ponuja ponudnik kupnino v višini
______________ €.

Napoved okvirnega roka plačila kupnine:
Ponudnik izjavlja, da lahko plača kupnino v roku ___________ po podpisu pogodbe o prodaji
lastniškega deleža družbe Snežnik.

Izjava ponudnika, ali pričakuje, da bo pred oddajo zavezujoče ponudbe želel izvesti skrben
pregled družbe Snežnik, d. o. o.:
Ponudnik želi / ne želi (ustrezno obkroži) pred oddajo zavezujoče ponudbe izvesti skrben pregled
družba Snežnik.

Ponudnik s podpisom te izjave dovoljuje družbi SiDG, da izvede skrben pregled ponudnika10.

Kraj in datum:
_________________
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Žig

V primeru konzorcija ta izjava dovoljuje skrben pregled vseh članov konzorcija.

Podpis pooblaščene osebe
____________________

PRILOGA 5: Namera za sklenitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa

(polni naziv podjetja)
podaja / ne podaja (ustrezno obkroži) namero za sklenitev dolgoročne pogodbe o prodaji lesa.

Ponudnik želi skleniti dolgoročno pogodbo o prodaji lesa v višini in strukturi11:
Količina [m3]

GLS iglavcev
Hlodovina smreke in jelke
Hlodovina ostalih iglavcev
Drogovi iglavcev
Brusni les
Les za celulozo in plošče iglavcev
Skupaj

Količina [m3]

GLS listavcev
Hlodovina bukve
Hlodovina hrasta
Hlodovina plemenitih listavcev
Hlodovina ostalih listavcev
Les za celulozo in plošče listavcev
Taninski les
Skupaj
Kraj in datum:
_________________
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Žig

Izpolni le ponudnik, ki želi skleniti dolgoročno pogodbo o prodaji lesa.

Podpis pooblaščene osebe
____________________

PRILOGA 6: Povzetek poslovnega načrta investicije

(polni naziv podjetja)
podaja povzetek poslovnega načrta investicij12:
-

opis posameznih delov programov:

-

predviden obseg predelave in obdelave lesa:

12

Obvezna priloga je celoten poslovni načrt investicije.

Kriterij
m3

Obseg primarne predelave listavcev
Število zaposlenih
Višina investicije

€

Ponudnik je v poslovni načrt vključil invalidsko podjetje z
_____ programom

Število programov:

Ponudnik je v poslovni načrt vključil invalidsko podjetje z
najmanj ____ zaposlenimi

Število zaposlenih:

Novi programi dodelajo samo ostanke primarne predelave (na
primer izdelava lesnih peletov in lesnih briketov)
Novi programi obsegajo kogeneracijo
Novi programi obsegajo dodatne načine primarne predelave,
razen predelave furnirjev
Novi programi obsegajo predelavo najvrednejših GLS –
predelava furnirjev (luščeni in rezani)
Novi programi obsegajo nadaljnjo predelavo in obdelavo lesnih
polizdelkov (na primer lepljeni nosilci, stavbno pohištvo…)
Višina dodane vrednosti na zaposlenega

€/zaposlenega

Ponudnik se s podpisom tega obrazca obvezuje, da bo investicije izvedel ter dosegel s poslovnim
načrtom predviden obseg predelave v roku petih let od podpisa pogodbe o prodaji deleža družbe
Snežnik, d. o. o.

Kraj in datum:
_________________

Žig

Podpis pooblaščene osebe
____________________

PRILOGA 7: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA
FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _________________________ (ime in priimek), zakoniti zastopnik* pravne osebe
____________________________________________________________ pooblaščam družbo Slovenski
državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku javnega povabila za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in
predelavo lesa Snežnik od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence13.

Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Država rojstva
Naslov stalnega prebivališča
Državljanstvo

* Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu gospodarskega subjekta

Kraj in datum:
_________________

Žig

Podpis pooblaščene osebe
____________________

V kolikor ponudnik nastopa kot konzorcij, se pooblastilo izdaja za vse člane konzorcija. Ponudnik predloži
predmetno pooblastilo tudi za vse povezane družbe in/ali podjetja v skupini.
13

PRILOGA 8: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA
PRAVNE OSEBE

Pravna oseba ____________________________________ pooblašča družbo Slovenski državni gozdovi,
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega
povabila za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa
Snežnik od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence14.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime pravne osebe

Sedež pravne osebe (naslov)
Občina sedeža pravne osebe
Številka vpisa v sodni register
Matična številka pravne osebe
Davčna številka pravne osebe

Kraj in datum:
_________________

Žig

Podpis pooblaščene osebe
____________________

V kolikor ponudnik nastopa kot konzorcij, se pooblastilo izdaja za vse člane konzorcija. Ponudnik predloži
predmetno pooblastilo tudi za vse povezane družbe in/ali podjetja v skupini.
14

PRILOGA 9: Pooblastilo za pridobitev informacije o vključenost v postopek ugotavljanja
morebitne zlorabe državne pomoči ali pridobitev informacije o morebitnih tožbenih
zahtevkih v podobnih postopkih investiranja za pravne osebe

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV INFORMACIJE O VKLJUČENOST V POSTOPEK
UGOTAVLJANJA MOREBITNE ZLORABE DRŽAVNE POMOČI ALI PRIDOBITEV
INFORMACIJE O MOREBITNIH TOŽBENIH ZAHTEVKIH V PODOBNIH
POSTOPKIH INVESTIRANJA ZA PRAVNE OSEBE
Pravna oseba ____________________________________ pooblašča družbo Slovenski državni gozdovi,
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega
povabila pridobi informacije o vključenost v postopek ugotavljanja morebitne zlorabe državne pomoči ali
pridobitev informacije o morebitnih tožbenih zahtevkih v podobnih postopkih investiranja za pravne osebe15

PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime pravne osebe

Sedež pravne osebe (naslov)
Občina sedeža pravne osebe
Številka vpisa v sodni register
Matična številka pravne osebe
Davčna številka pravne osebe

Kraj in datum:
_________________

Žig

Podpis pooblaščene osebe
____________________

V kolikor ponudnik nastopa kot konzorcij, se pooblastilo izdaja za vse člane konzorcija. Ponudnik predloži
predmetno pooblastilo tudi za vse povezane družbe.
15

PRILOGA 10: Ovojnica

OVOJNICA
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek.
Pošiljatelj (ponudnik):

Prejem vloge (izpolni prejemnik):

Naziv:

Datum in ura:

Naslov:

Zaporedna št.:
Podpis osebe,
ki je sprejela
pošto:

Prijava
Sprememba
Umik
Javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb
strateškega partnerja v center za zbiranje in
predelavo lesa Snežnik

Prejemnik:

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Oznaka JR:

JP center Snežnik

Rožna ulica 39
1330 Kočevje

Rok za oddajo:

02. 08. 2021 do 12.00 ure

NE ODPIRAJ !

Žig:

