
PRAVNI POUK: Ponudbena cena za najem ne sme biti nižja od izhodiščne cene najemnine, kot je 
navedena v javnem zbiranju ponudb za oddajo pisarn in parkirnih mest v najem. V nasprotnem 
primeru je taka ponudba neveljavna. 

Obrazec ponudbe 

PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE NA PODLAGI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ŠT. 7113-

00001/2018-16 Z DNE 16.4.2018 

Ponudnik (naziv): ________________________________________________________ 

Naslov ponudnika:_______________________________________________________ 

EMŠO/Matična številka ponudnika:___________________________________________ 

Id.št. za DDV oz. davčna št.: ________________________________________________ 

Naziv in naslov banke ponudnika_____________________________________________ 

Številka transakcijskega računa ponudnika: ______________________________________ 

Zakoniti zastopnik ponudnika in njegov naziv (pooblaščena oseba za podpis pogodbe o najemu): 

__________________________________________________________________________ 

Telefon in mobilni telefon ponudnika: ________________________________________________ 

Elektronska pošta pobudnika: _____________________________________________________ 

Izjavljam 
- da sem skrbno pregledal vsebino javne objave, javnega zbiranja ponudb za oddajo pisarn in 

parkirnih mest v najem št. 7113-00001/2018-16 z dne 16.4.2018 in da sem seznanjen z 
vsebino javnega zbiranja ponudb in priložene pogodbe in se strinjam s pogoji in ostalimi 
navedbami v javnem zbiranju ponudb in priloženi pogodbi; 

- da mi je stanje nepremičnine (pisarne/parkirnega mesta) v naravi poznano in da sem 
seznanjen s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-najeto; 

- da sem seznanjen, da bo nepremičnina oddana ponudniku, ki bo izpolnjeval merila za izbor 
najugodnejšega ponudnika, ki so navedeni v javni objavi javnega zbiranja ponudb; 

- da sem seznanjen, da najemodajalec lahko začeti postopek oddaje v najem kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. 

 

V skladu s tem dajem: 

PONUDBO ZA NAJEM NEPREMIČNINE NA PODLAGI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ŠT.  7113-

00001/2018-16 z dne 16.4.2018 (rok vezanosti na ponudbo: 3 mesece od oddaje ponudbe), 

za nepremičnino (obkroži in izpolni):   
a) pisarno št. _______, ki se nahaja v 1. nadstropju stavbe s št. 949 v k.o.Radenci z naslovom 

Radgonska cesta 9G 
b) parkirno mesto št. ________, ki se nahaja v kleti stavbe s št. 949 v k.o.Radenci z naslovom 

Radgonska cesta 9G 
 
za katero ponujam naslednjo ceno _____________ EUR/m2/mesec  oz. skupaj naslednjo ceno najema 
_______________________EUR/mesec . 
 

Kraj in datum:___________________                           Ponudnik (podpis in žig):   __________________ 


