
 

    

P O N U D B A 
za najem nepremičnine  

  
 
1. PREDMET NAJEMA 
 
Predmet oddaje v najem je pomol za oddajo čolnov in del sodniškega stolpa za shrambo 
opreme v Veliki Zaki na Bledu za nedoločen čas s šest (6) mesečnim odpovednim rokom. 
 
 
2. PODATKI O PONUDNIKU: 
 

 Naziv   

 Naslov in sedež   

 Pooblaščenec za podpis pogodbe  

 Kontaktna oseba  

 Telefon kontaktne osebe  

 E-pošta:  

 Transakcijski račun      odprt pri: 

 Matična številka   

 ID številka za DDV  

 

 
3. KROVNA IZJAVA PONUDNIKA   
 
S polno odgovornostjo izjavljamo: 

1. da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; 

2. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa 

dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; 

3. da v primeru tega javnega zbiranja ponudb nismo izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri 

izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije 

niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; 

4. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo predmeta javnega zbiranja ponudb; 

5. da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke 

za poškodbe pri delu; 

6. da bomo v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega 

zbiranja ponudb in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. 

7. Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za javno zbiranje ponudb in 

da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in v celoti sprejemamo pogoje razpisne 

dokumentacije za oddajo v najem, merila in ostala določila ter določila iz vzorca pogodbe. 

8. Seznanjeni smo s tem, da nas lahko razpisovalec izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši 

podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči. 

 



                                                                                   

                                                                                   

 

4. VREDNOST PONUDBE 
 
Ponujena letna najemnina brez DDV znaša: 
 

 
 

 
Ponudnik, ki bo ponudil nižjo najemnino, kot je izhodiščna vrednost (4.600,00 EUR), bo izločen.  

Najugodnejšemu ponudniku bo varščina v višini izhodiščne vrednosti letne najemnine 

upoštevana kot del že plačana najemnina za prvo leto najema. 

 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
  
 

 


