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INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v
nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO, 76/15) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji informativnih ponudb

ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE

Predmet informativnega zbiranja ponudb je najem poslovnih prostorov na območju Republike
Slovenije v velikosti med 12.000 in 15.000 m2 za nastanitev ljudi (z ustrezno opremo oz. brez
ustrezne opreme), vključno s funkcionalnim zemljiščem površine med 3.000 in 5.000 m2
(parkirišče za najmanj 100 vozil ter zelene površine). Poslovni prostori morajo imeti
zagotovljeno ogrevanje in naslednje komunalne ter infrastrukturne priključke: telefonija, elektrika
in voda, fekalna in meteorna kanalizacija.
Lokacija poslovnih prostorov mora biti izven območij urbanih naselij, po možnosti z ograjo
ločena od ostalih zemljišč, z zagotovljeno infrastrukturno povezavo z avtocesto ali železnico.
Ponudba mora vsebovati:
- podatke o lokaciji,
- podatke o poslovnih prostorih ter funkcionalnemu zemljišču (ID št. stavbe, parc. številke
zamljišč),
- podatke o lastniku ter podatke o kontaktni osebi (ime in priimek, mobi št.),
- ceno najema na mesec,
- okvirni mesečne obratovalne stroške,
- podatke o komunalnih priključkih (elektrika, voda, telefonija, meteorna kanalizacija, fekalna
kanalizacija) ter ogrevanju (vrsta energenta).
Ministrstvo za notranje zadeve sprejema ponudbe do preklica.
Ministrstvo za notranje zadeve bo prispele ponudbe obravnaval mesečno, predvidoma vsakega
15. v mesecu in s ponudniki, katerih ponudbe bodo ustrezale zahtevanim pogojem, izvedel
pogajanja ter v primeru doseženega soglasja tudi sklenil pogodbo.
Informativne ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve
Urad za logistiko
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Bojan Bučinel
direktor Urada za logistiko
sekretar

