Številka: 36/19 – ZŠT-BE
Datum : 14.5.2019
Zavod za šport Trbovlje, Rudarska c.6, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 31/18 objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov
z javnim zbiranjem ponudb
1. V najem se oddaja naslednji poslovni prostor:
Opremljen gostinski poslovni prostor »Bife Stadio« na naslovu Rudarska c.6, 1420
Trbovlje v izmeri 141 m2
.
2. Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.
-

3. Najemnine bodo določene sporazumno, vendar ne nižje od vrednosti ocenjene
najemnine, katera znaša 493,50 €/mesec. V ceni najema ni vključenih obratovalnih
stroškov (stroški el. energije, ogrevanja, vode, …).
DDV se ne obračuna v skladu s 44. Členom Zakona o davku na dodano vrednost.
4. Ponudbe interesentov morajo prispeti na naslov Zavod za šport Trbovlje, Rudarska c.6,
1420 Trbovlje, v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis za oddajo poslovnega prostora«
najkasneje do 21.5.2019 do 11.00 ure.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ter fizične osebe.
6. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke in sicer: naziv, ime,
priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno neto višino
najemnine.
7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal direktor Zavoda za šport Trbovlje.
Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Odpiranje ponudb bo 22.5.2019 ob
11.00 uri. Komisija bo po zaključku postopka predlagala direktorju izbor najugodnejšega
ponudnika.
8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe ne sklene
z nobenim ponudnikom.
9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine.
10. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo enaka ali
višja od vrednosti primerne najemnine.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od opravljene izbire.
12. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po telefonu št. 03 56 25 280.

Zavod za šport Trbovlje

