
Družba AG, družba za investicije d.d., 
Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana,

objavlja

POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO OBJEKTA 
ZLATA LADJICA V NAJEM

1.  PREDMET POZIVA
Predmet poziva je oddaja objekta Zlata ladjica na naslovu Jurčičev trg 
1/Čevljarska 1 v Ljubljani, skupne površine 844 m2, ki ga bo lastnik na 
podlagi izbranega programa oz. dejavnosti ponudnika obnovil in oddal 
v najem za 10 let in več. 

2.  PONUDBA
Ponudba interesentov mora vsebovati naslednje:

podatke o ponudniku;−	
ponudbo z navedbo višine ponujene najemnine (v EUR/mesec) in −	
kratkim opisom programa oz. dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem 
prostoru; 
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev s prilogami;−	
povzetek poslovnega načrta za 5 let; −	
računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) za −	
zadnja tri poslovna leta.

Merila za izbor najboljšega ponudnika so naslednja: predlagani program 
ponudnika, višina najemnine, reference ponudnika, kredibilnost in 
finančna sposobnost ponudnika. Vsa druga določila izbora so opredeljena 
v razpisni dokumentaciji.

3.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo vsak delovni dan 
na podlagi vnaprej plačane pristojbine v višini 244,00 EUR (z vključenim 
DDV), ki se nakaže na bančni račun družbe AG, družba za investicije d.d., 
IBAN SI56 3000 0000 8328 747, odprt pri Sberbank d.d.

4.  ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB
Ponudbo z ustreznimi prilogami interesenti pošljejo priporočeno po 
pošti do 8. 11. 2013, v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja 
in označbo »POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB – ZLATA LADJICA«, na naslov 
AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana. O 
rezultatih poziva bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po opravljenem 
izboru.

Upoštevane bodo vse popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele 
na navedeni naslov. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, 
nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe se ne 
bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni. 

Družba AG, družba za investicije d.d. si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobenega ponudnika. Vse dodatne informacije v zvezi z zbiranjem 
ponudb dobijo interesenti izključno po elektronski pošti, ki jo pošljejo na 
naslov info@agog.si.


