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                                                             PONUDBA                                                       Priloga 2  

ZA NAJEM NEPREMIČNINE –  

SKLADIŠČNI PROSTOR V SKLADIŠČU PODGORA, na naslovu Podgora 23 A, 3327 

Šmartno ob Paki, z ID znakom: 973 365-1 

 

 

Ponudnik:                   

Naslov:  

Matična številka/EMŠO:  

Identifikacijska številka za 
DDV/davčna številka: 

 

Kontaktna oseba:  

Elektronski naslov kontaktne 
osebe: 

 

Telefon:  

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 
a) sem skrbno pregledal(a) javno povabilo k zbiranju ponudb št. 478-0051/2021-2,  
b) z oddajo ponudbe v celoti sprejemam pogoje javnega zbiranja ponudb 478-0051/2021-2,  
c) mi je stanje nepremičnine v naravi poznano, 
d) sem seznanjen(a) s tem, da se bo najemna pogodba sklenila na način videno-najeto; 
e) imam plačane davke in prispevke  
f) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR 
g) da nisem cenilec predmetne nepremičnine  ali član komisije za vodenje javnega zbiranja 

ponudb 478-0051/2021-2, v smislu  sedmega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – 
ZSPDSLS -1), ali z njimi povezana oseba, za katero se štejejo: 
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega 
koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v 
zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do 
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali 
ne, 
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja, 
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in 
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju 
povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.  
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V skladu s tem ponujam za nepremičnino: 

 

 
 
Za najem skladiščnega prostora v skladišču Podgora: 
 
 
Ponudbena cena: ___________EUR/m2 , brez vključenega DDV (najmanj 4,21 EUR/m²) 
 
Površina skladiščnega prostora: ___________ m² (največ do 150 m²) 
 

 

 
 
 
 
Ponudba velja do: ________________ (najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _________________ 

Ponudnik: 
 

____________________ 

 
 
 

Podpis in žig 
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