
Mestna 6etrt Center
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Stevi I ka : 02 9-60 I 2021 -2
Datum: 08.12.2021

Na podlagi dolodb 52.,57. in 65. dlena Zakona o stvarnem premoienju driave in samoupravnih
lokalnih skupnosti- ZSPDSLS-I (Uradni list RS, St. 1112018 s posodobitvami) in 19. dlenom Uredbe o
stvarnem premoienju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti - USPDSLS-1 (Uradni list RS, 5t.

3L/2OL8\ Mestna detrt Center dne 08.12.2021 objavlja

NAMERO O ODDAJU NEPREMTENEGA PREMOZEruIRV NAJEM PO METODINEPOSREDNE POGODBE

' l. Naziv in sedei upravljalca, kisklepa pravni posel:

MESTNA e efRf CENTER, Kacova ul. 1, 2000 Maribor, (v nadalj.: najemodajalec).

ll. Predmet in tas oddaje v najem:
Poslovni prostor v skupni izmeri LL2,48 m2, v kleti in visokem pritliiju poslovne

stanovanjske stavbo na Strossmayerjevi ul.32/b, na parceliSt.807 k.o. MARIBOR GRAD,

v A2 obmofju (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostor), s pripadajodimi pravicami

souporabe skupnih delov stavbe za dogovorjeno mesedno najemnino. Poslovni prostor se

v najem oddaja za nedoloden das s priietkom prvega dne v mesecu. Za sklenjeno
najemno razmerje velja odpovedni rok 4 mesece.

Najemno razmerje bo sklenjeno predvidoma od 01. 02.2022 dalje.

lll. Rok prijave na namero, na e-naslov:
mc.center@ ma ribor.si, je 05.01.2022 do L2.00.

lV. lzhodiSina meseina najemnina:
lzhodiSdna meseina najemnina zna5a 700,00 EUR

V. Prijava na namero in ostali pogoji:

L. lnteresenti za najem morajo svoje prijave na namero z izpolnjenim Obrazcem 1 (v prilogi te
namere)ter kratkim opisom vizije zakaj in kako bi poslovne prostore uporabljaliv razpisanem

roku pisno oddati na najemodajaldev elektronski naslov s pripisom >Prijava na namero 5t.

029-6012021-2 << s priloieno dokumentacijo, ki zajema:

- lzpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES oziroma izpisek iz registra pristojne

upravne ali izpisek iz registra, ki ga vodi drug pristojni organ (ne sme biti starejSe od 30

dni),

- Potrdilo o pladanih davkih in prispevkih od FURS - Finandnega urada RS ( ne sme biti

starejSe od 30 dni),
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- Potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starej5e od 30 dni),

2. Prijave, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravoiasne prijave na namero) in nepopolne
prijave (nepravilno izpolnjen obrazec 1 ali manjkajoda in nepopolna zahtevana
dokumentacija) ter prijave za katere ne bo pladana varSdina bodo zavriene. Dokumentacije ni
moino naknadno dopolnjevat. Odpiranje ponudb bo nejavno.

3. V kolikor bo za najem zainteresiranih ved interesentov, bo najemodajalec med njimi opravil
pogajanja in izbraltistega, ki bo ponudil najvi5jo ceno.

4. lnteresenti bodo o kraju in datumu pogajanj obveideni izkljudno na elektronski naslov,
naveden v prijavi, v roku 5 delovnih dni po poteku roka za prijavo na namero.

Pogajanja bo izvedel predsednik Sveta skupaj s dlani Sveta Me Center.

Vl. NaIin in rok plaiila najemnine s stro$ki
Pladilo meseine najemnine in stroikov je bistvena sestavina te pogodbe. Najemodajalec bo za
poslovni prostor redno mesetno izstavljal radune za najemnino za tekodi mesec, najemnik pa jo
je dolian pladati do zadnjega v mesecu za tekodi mesec ter poravnati stro5ke v 30 dneh od
datuma prejema radunov.

VIl. Pogojinafema:
1" Poslovni prostor se oddaja v najem za mirno dejavnost. Najemodajalec si pridrZuje pravico

zavrniti vse prijave na namero, ki ne ustrezajo predvideni oz. primerni dejavnosti.
2. Najemnik brez soglasja najemodajalca poslovnega prostora ne sme, niti delno, oddati v

podnajem.

3. Poslovni prostor se odda v najem v stanju kak5nem je. Najemnik je dolian v roku
usposobitve, ki pridne tedi od dneva zadetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru na
lastne stro5ke opraviti usposobitvena dela (de so potrebna) ter prideti z dejavnostjo, de ni
drugade dolodeno. Opravi lahko le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje
najemodajalca in ni upraviden do povrnitve kakr5nihkoli stro5kov vlaganj ter z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajaldevi nepremidnini.

4. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so
potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru

5. Poleg najemnine je najemnik dolian pladevati tudi druge stro$ke, ki zajemajo: obratovalne
stro5ke v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v
poslovnem prostoru (individualni obratovalni stro5ki) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni
stro5ki), nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji$da, stro5ke manjiih vzdrievalnih del, ter
morebitne ostale stro5ke v zvezi z uporabo poslovnega prostora. Najemnik'druge stro$ke
pladuje neposredno dobaviteljem oz. izvajalcem.

Vlll. Kontaktna oseba za dodatne informacije in ogled nepremilnine:
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefon: 047/362-56L (referent Me Center,
DuBan FlamiS). Ogled poslovnega prostora bo mogod po predhodni najavi na gornjo tel. Stevilko.

lX, Ustavitev postopka:

Zupan, predsednik ali Komisija s soglasjem Zupana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne
pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazloiitve in brez odSkodninske odgovornosti ustavi.

ffim
W

QnJsd



Priloga: - obrazec L

oBRMEC 1. I PR|JAVA NA NAMEROZTZJAVO
skladno z objavljeno namero St. 029-60/2021-2

lnteresent*:

Naslov*:

Matidna Stevilka / EMSO*:

ldentifikacijska Stevilka za
DDV/ davdna Stevilka*:

TRR z navedbo banke (za primer
vraeila var5dine)*

lme in priimek kontaktne
osebe interesenta*:

Telefon kontaktne osebe
interesenta*:

Elektronska po5ta kontaktne
osebe interesenta*:

Kratek opis nameravane
dejavnosti z navedbo Sifre
dejavnosti po Uredbi o
standardni klasifikaciji
dejavnosti-SKD 2008 (Uradni
list RS, St. 69/07 in 17108)*:

(lnteresente prosimo, da v opisu
dejavnosti izhajajo iz kriterijev
zahtevanih v razpisu)

" vsi podatki so obvezni! V kolikor ponudnik ne izpolni pravilno vseh podatkov in ne predloZi zahtevane
dokumentacije se ponudba brez obrazloiifue zavde.

ZA NAJEM NEPREMIENEGA PREMOZENJA V NAJEM

- poslovni prostor na parceli 5t. 807 k.o. MARIBOR GRAD

PONUJAM

eur (brez DDV)

PONUDNIK
(ime in priimek pravne osebe)

PONUDBENA CENA:



(2ig in podpis pravne osebe)

IZJAVA

lzjavljam, da mi je stanje nepremidnine v naravi poznano, da sem skrbno pregledal(a)
vsebino namere o sklenitvi neposredne pogodbe 5t.029-60/2021-2 z dne 08.12.2021, in
da sem z njo seznanjen(a) ter jo sprejemam v celoti.

Kraj :

Datum:

Podpis interesenta:


