ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Partizanska cesta 37
4000 Kranj
Priloga št. 1 k nameri o sklenitvi pogodbe

PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA
Pri izpolnjevanju obrazca uporabljajte VELIKE TISKANE ČRKE.
I. PODATKI O PONUDNIKU (izpolni ponudnik)
Ime in priimek/
Naziv pravne osebe
Naslov oz. sedež
Davčna številka oz.
ID za DDV
EMŠO oz. matična
številka
Kontaktna oseba
E-pošta
Mobilni tel. št.
Številka TRR z
navedbo banke
Odgovorna oseba za
podpis pogodbe

Ponudbena cena za najem nepremičnine, parc. št. št. 292/3, 298/1, 298/3, 300, 305 in 308/2,
vse k.o. 2101 – Rupa, – poslovni prostor v 1. nadstropju Pokritega olimpijskega bazena Kranj,
Partizanska cesta 39, Kranj
znaša:
EUR.
II. IZJAVA IN PODPIS
1. Izjavljam, da z oddajo ponudbe v celoti sprejemam pogoje objavljene namere za najem
nepremičnine.
2. S podpisom kazensko in materialno odgovarjam za vpisane podatke na tem obrazcu in za
priložene dokumente. Upravni organ Zavoda za šport Kranj pooblaščam in mu dovoljujem
pridobivanje, vpogled in prepis ali izpis svojih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk
osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno
tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov.
3. Kraj, datum in lastnoročni podpis
ponudnika:
Žig za pravne osebe:
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III. PONUDBA MORA VSEBOVATI
- za pravne osebe: overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
sodnega registra, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od
30 dni,
- za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo in navedbo EMŠO oziroma
priglasitveni list DURS-a za samostojnega podjetnika,
- dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
- potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
- potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična
oseba poravnane vse obveznosti do občine,
- potrdilo Zavoda za šport Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična
oseba poravnane vse obveznosti do zavoda,
- davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične
osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
- vsebinski program dejavnosti, ki bo dopolnil program športnemu objektu,
- izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s
predlogom pogodbe.
IV. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE
Vlogo lahko izpolnite elektronsko ali jo natisnete in izpolnite ročno. Pri izpolnjevanju
uporabljajte VELIKE TISKANE ČRKE. Vloga je veljavna le s podpisom vložnika.
V besedilu obrazca uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Kam z vlogo?
Izpolnjeno vlogo in priloge pošljite po pošti na naslov Zavod za šport Kranj, Partizanska cesta
37, 4000 Kranj, s pripisom »Razpis – poslovni prostor Pokriti olimpijski bazen Kranj, ne
odpiraj« ali jo osebno vložite v tajništvo Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 39, 4000
Kranj.
Priloge se ob oddaji vloge ne vračajo.
Uradne ure tajništva Zavoda za šport Kranj:
od ponedeljka do petka: od 7.00 do 14.00 ure
V. UPRAVNA TAKSA
Vloga je takse prosta.
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