obrazec 1

PODATKI O PONUDNIKU IN PONUJENI CENI
Firma oz. ime in priimek
ponudnika
Naslov in sedež oz. stalno
prebivališče ponudnika
Matična številka oz. EMŠO
ID št. za DDV oz. davčna
številka
Transakcijski račun ponudnika
Zakoniti zastopnik ponudnika
Odgovorna oseba
(podpisnik pogodbe)
Telefon
Telefax
Elektronska pošta
Ponujena cena

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO, Z VELIKI ČRKAMI !

Datum:
________________

Žig:

Podpis:
__________________

obrazec 2

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE
DOKUMENTACIJE

IZJAVA
Ponudnik _________________________________________________________________________
naslov ____________________________________________________________________________
ki ga zastopa _______________________________________________________________________

izjavljam:
- da v celoti sprejemam pogoje razpisne dokumentacije na podlagi javnega razpisa,
objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 19.3.2010 glede prodaje
nepremičnine
- par.št. 797/4 k.o. Krajna vas
- da so vsi podatki, navedeni v ponudbi, resnični.

Datum:
________________

Žig:

Podpis:
__________________

obrazec 3
DOKUMENTACIJA O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA
Priložiti po vrstnem redu !
1.) da je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (za fizične
osebe):
Dokazilo: Fotokopija osebne izkaznice oz. potnega lista.
2.) da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež:
Dokazilo: Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni in izkazuje dejansko
stanje. Za pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike, izpisek iz sodnega
registra ali poslovnega registra, ki ne sme biti starejša od 30 dni in izkazuje dejansko
stanje.
3.) da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu
s predpisi države ali lokalne skupnosti, v kateri ima sedež oz. kandidat, ki ima sedež v tujini,
da je poravnal v RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral poravnati (za pravne osebe) in ki
ne sme biti starjše od 30 dni.
Dokazilo: Potrdilo DURS oz. pristojnega državnega davčnega organa lokalne skupnosti,
v kateri ima ponudnik sedež ali potrdilo pristojnega organa v RS.
4.) da je vplačal varščino za nepremičnino, ki je predmet ponudbe:
Dokazilo: Fotokopija položnice o vplačilu varščine.

