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Št. 430-0022/0023/2017 Ob-2265/17

-

2. javno zbiranje ponudb

obcina@komenda.si.
2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemlji-

2 2) in 1425 
2), vse k.o. 1906 Suhadole, ter parc. št. 1333/5 

2), k.o. 1905 Moste.

gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. V po-

-

-

02/11) in je v postopku pogodbene komasacije, ki je 
-

kot je opisano zgoraj) gradnja objektov za razne po-
slovne dejavnosti. Skladno z overjeno pogodbo o ko-

brez bremen. Vpis pogodbe o komasaciji v zemljiški 

le predpogodba, takoj po realizaciji komasacijske po-
godbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba 
z ZK dovolilom. Parcela 1425 je trenutno v najemu 

-
mne pogodbe ali se z najemnikom sporazumno dogo-

-

-
re bo s kupci predvidoma podpisana ustrezna pogodba 

-

-
-

uveljavljanje morebitnih skritih napak.
Parcela 1333/5, k.o. Moste, se nahaja na zaho-

dnem robu Poslovne cone Komenda, ki jo ureja Odlok 

-
menda št. 07/04, 04/06, 10/06, 06/09, 01/14, 03/14, 
08/16). Parcela je sicer opredeljena kot stavbno zemlji-

3. Izklicna cena znaša 51 €/m2 -
hadole oziroma 60 €/m2 za parcelo v k.o. Moste. V ceno 

vštet komunalni prispevek, ki ga bo investitor oziroma 
kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja predvidoma 

-
lja za parcele v k.o. Suhadole). Skupaj s ponudbo mora 

kupcem pa se v petnajstih dneh po odpiranju ponudb 
brezobrestno vrne. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena za m2

dviga v intervalih po minimalno 1 €/m2. Ponudnik lahko 

prodajalec z njimi izvedel dodatna pogajanja.

odpiraj« se lahko oddajo do 2. 6. 2017 do 11. ure v taj-

-

in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za pravne 

navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika pogodbe),

zainteresiran in ponujena cena za 1 m2

iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno, 

ki ga izda DURS,
-

menda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba 

v tem razpisu).
5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni 

priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 
30 dni od roka za oddajo.

6. Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2017 ob 12. uri 
-
-
-

tni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpiranjem 

prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo 

odpiranju.
7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh 

-
 



Stran Št.  Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

-

-

-

8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodaj-
ne predpogodbe oziroma pogodbe in lahko vse do pod-
pisa brez odškodnine ali odškodninske odgovornosti 

-
setih dneh po odpiranju ponudb.

9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi 
-

javi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po 
-

nem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem listu 

spletnih straneh.

Št. 3528-14/2017 Ob-2266/17

-
-

– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem 

-

javno zbiranje ponudb

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

a) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembno-
-

2, z namemb-

najemnine je 675,00 EUR;
c) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2

površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejav-

887,26 EUR;
d) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembno-

-

e) Ljub ljanska ulica 28, v izmeri 19,3 m2, z na-
-

109,04 EUR;
f) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namemb-

najemnine je 91,00 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem 

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

-

podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zago-
toviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik 
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponu-
dnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral 
ustrezno dejavnost.

ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva 

od pristojnih organov in institucij v okviru pravne uredi-

-

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-
nudbe;

-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 

-
nega dokumenta;

-
dno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;

-
nost z vsebino pogodbe);

– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 
v poslovnem prostoru odvijala;

in kazalniki za leto 2016;

BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016.

v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
-

vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega 

-
na na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca 

UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV 

-

-


