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OBČiNA FRAFi

CoMuN Di [‘[KANO

ŽUPAN - IL SINDACO

Številka:
Numero: 478-172/2020

Piran: 25.8.2020
Pirano:

Na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena
Uredbe o stvarnem prernoženju države In samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.
31/2018) Občina Piran, Tartinijev trg 2. 6330 Piran, za potrebe zagotavljanja odvoza
zapuščenih In nepravilno parkiranih vozil in rnotorjev, priklopnih vozil, hrambo, varovanje
prevzetih vozil ter izdajo vozil, na parc. št. 4591, k.o. Portorož, objavija

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, namerava s sklenitvijo neposredne pogodbe
skleniti najernno pogodbo za:

- dci parc. št. 4591, v izrneri cca. 1110 m2, k.o. Portorož, za namen obíti.

Najnižja cena letne najemnine neprerničnine je 1.587,30 EUR. Davek na dodano vrednost se

obračuna skladno z 2 alinejo 2. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Za najem predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Najemna pogodba bo
sklenjena po poteku najrnanj 20 dni od objave te narnere na spletni strani Občine Piran.

S prijavo na navedeno narnero je ponudnik seznanjen In soglaša, da bo za potrebe Občine
Piran zagotavljal odvozov zapuščcnih in nepravilno parkiranih vozil In rnotorjev, priklopnih
vozil, hrambo, varovanje prevzetih vozil ter izdajo vozil, za kar bo sklenjena z izbranim
ponudnikorn poscbna pogodba. Sklenitev navedene pogodbe predstavlja pogoj k sklenitvi
najernnega razrneija.

Prijavo na narnero je potrebno oddati na priloženern obrazcu. Rok za prijavo na narnero je 20
dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero ]ahko ponudniki oddajo pisno na naslov
Občina Piran, Tartinijev trg 2. 6330 Piran, oz. po e-pošti na e-nastov obcina.piran@piran.si.
Upoštcvane bodo yse prijave, ki bodo prispcle na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz.

bodo oddanc po poŠti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

V primeru, da se bo na narnero prijavilo več zainteresiranih strank, bodo pred sklenitvijo
pogodbe z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najernna
pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikorn.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Mladen Dodig
(mladen.dodigpiran.si, teL 05/6710-346)



Občina Piran si pridržuje pravico, da Iahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA PIRAN
Zupan



PRIJAVA NA NAMERO št. 478-172/2020, z dne 25.8.2020,
za najcm dela neprcmičnine IJ) znak: parcela 2631 4591 v izmeri cca. 1110 m2

Ime in priimek / naziv pravne osebe:

_______________________________________________________

Naslov:

Kontaktna oseba:

Elektwnski naslov kontaktne osebe:__________________________________________________________

Telefon:

Izjavljam. da sem skrbno pregledal(a) vsebino namete o sklenitvi neposredne pogodbe št.

478-172/2020. z dne 25.8.2020 inda sem z tijo seznanjen terjo sprejernam v celoti. Izjavljarn.

da mi je stanje nepremičnine v naravi poznano. V skladu s tem se v predpisanem roku

prijavl jam na namero.

Kraj in datum:

Podpis:


