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JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA 
Bazoviška ulica 4 
5000 Nova Gorica 

 
 
 

PONUDBA 

 

 

Naziv/ime in priimek/podjetje/organizacija:  _ 

Naslov:  _ 

Tel. št. in e-naslov:  _ 

Matična številka:    

 a                                                    

Davčna številka oz. ID za DDV:     

Davčni zavezanec: da ne 

Transakcijski račun: SI56    

Zakoniti zastopnik:     

Kontaktna oseba:    

Tel. št. in e-naslov kontaktne osebe:     

 
Popisani ponudnik  _____________ponujam za poslovni prostor št. 4, ki se nahaja v prvem 
nadstropju Teniškega centra na naslovu Bazoviška 4, Nova Gorica. Poslovni prostor št. 4 v sestavi, 
prostor v izmeri 85,40 m2, zaprta terasa v izmeri 36,50 m2 in nerazporejen prostor  v izmeri 13,80 
m2, skupaj  v izmeri 135,70 m2, ki se nahaja na parc. št. 632/12, k. o. 2304 Nova Gorica, št. stavbe 
452 v mesečno najemnino 
 

  EUR brez DDV 

 

 

 

Podpisani  , s svojim podpisom 
potrjujem resničnost vseh podatkov, navedenih v svoji prijavi in njenih prilogah in izjavljam ter s 
svojim podpisom potrjujem: 
- da sem seznanjen in v celoti soglašam s pogoji javnega zbiranja ponudb za oddajo 

poslovnega prostora št. 4, v stavbi št. 452 na parcelni št. 632/12, k.o. Nova Gorica v najem, 
z dne 26.10.2020; 

- mi je stanje nepremičnin v naravi poznano in sem seznanjen s tem, da se bo pogodba sklenila 
na način »videno-vzeto v najem«, 

1. Podatki o ponudniku 

2. Ponudba za najem poslovnega prostora 

3. Izjava 



2  

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

- da ponujena višina mesečne najemnine brez DDV ne sme biti nižja kot v javnem zbiranju 
ponudb navedena izhodiščna najemnina, ker bo ponudba v nasprotnem neveljavna, 

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

- da je veljavnost moje ponudne do 30.11.2020, 
- da na dan objave tega javnega zbiranja ponudb nimam neporavnanih denarnih obveznosti 

do najemodajalca Javnega zavoda za šport Nova Gorica in lastnika Mestne občne Nova 
Gorica 

- da so vsi podatki resnični in priložena dokazila verodostojne kopije originalnih dokumentov, 
- da pod materialno in kazensko odgovornostjo s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz 

nje izhajajo, 
 

 
Kraj in datum:    

 
 

 
(podpis) 

 
Priloge; 

- Izpolnjeno in podpisano ter žigosano priloženo najemno pogodbo, 
- Izjavo banke o morebitnem številu blokiranih dni vseh računov ponudnika v preteklem 

letu, 
- Izjavo ponudnika, da na dan objave tega javnega zbiranja ponudb nima  neporavnanih 

denarnih obveznosti do najemodajalca in lastnika Mestne občne  Nova Gorica. 
- Potrdilo o plačilu varščine, 
- Potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih za 

ponudnika na dan objave javnega zbiranja ponudb. 


