III. gimnaziia Maribor
Gosposvetska cesta 4

2000 Maribor
IAVNI RAZPIS ZA IAVNO ZBTRANIE PONUDB ZA ODDAIO STVARNEGA PREMOZENIA
V NAJEM

1. Organizator javnega zbiranja ponudb: IlL gimnazija Maribor,

Gosposvetska cesta 4,

2000 Maribor.

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb: Prostori razdelilne kuhinje za nudenje malic
za dijake v

izmeri 30 m2.

3. Izhodi5ina vrednost najemnine: 300 EUR mesedno.
4. Var5tina: Ponudnik mora ponudbi priloZiti

potrdilo o vpladani var5dini v znesku 500

EUR.

5.

Ponudnik mora var5dino vpladati na transakcijski raiun 5t. SI56 01100-6030695091

odprt pri

6.

Uf P

Slovenska Bistrica.

Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem razpisu, bo varSdina vrnjena v roku 15 dni
po odpiranju ponudb.

7. Var5iina bo zadrlana, Ee bo ponudnik po roku za odpiranje ponudb umaknil
ponudbo ali bo njegova ponudba izbrana, pa ne bo podpisal najemne pogodbe ali

pritel izv ajanje dej avnosti.

8. Naiin in rok pladila najemnine: Mesetno do petega v
pretekli mesec

9.

z

mesecu se izstavi raiun za

valuto 30 dni.

Rok za prejem ponudbe: Ponudbe je treba oddati

v zaprti kuverti do 7. L.2079

do

10. ure na naslov:

III. gimnaziia Maribor
Gosposvetska cesta 4

2000 Maribor
10. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od predvidenega roka za oddajo ponudbe.

!7.

Ponudbo je treba predloZiti na obrazcih,

ki so priloga tega javnega razpisa

in

razpisne dokumentacije.

12. Odpiranje ponudb je javno in bo 7. 7.2079 ob 10.15 v prostorih organizatorja.
13.

Ce bo

organizator prejel ved ponudb, bo izvedel 5e pogajanja med ponudniki.

14. Kot ponudnik ne smejo na javnem razpisu sodelovati cenilec

njimi povezane osebe.

in dlani komisije ter

z

15. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri kontaktni

osebi

narodnika.

16. Kontaktna oseba: SimonaVilEnik, simona.vilcnik@tretia.si, tel: 02 250 40 40.
17. Predstojnik upravljavca swarnega premoienja lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri temer se ponudnikom powne vpladana varidina.
18. Razpisna dokumentacija

je

objavljena na spletni strani

IlL gimnazija Maribor:

https://www.tretja.si. Razpisna dokumentacija je na voljo brezplalno in si jo lahko
potencialni ponudniki prenesejo s spletne strani.
19. Posebni pogoji in merila so doloEeni v razpisni dokumentaciji.

Datum: 72.12.2078
Stevilka: L/2018/46
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Marija Leier, prof.,

ravnateljica III. gimnazije Maribor
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