OBRAZEC št. 1
Na osnovi razpisne dokumentacije za oddajo ponudbe za najem mobilnega dvigala
Ponudnik ____________________________________________________________________________
oddaja naslednjo
PONUDBO
1.

PODATKI O PONUDNIKU
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Poštna številka in pošta
Matična številka
ID št. za DDV
Števila transakcijskega računa
Banka
Telefon
Telefaks
Mobilni telefon
Naslov elektronske pošte
Pooblaščena oseba za podpis
pogodbe – zakoniti zastopnik
Funkcija pooblaščene osebe za
podpis pogodbe
Pooblaščena kontaktna oseba
za tolmačenje ponudbe
Telefon pooblaščene kontaktne
osebe za tolmačenje ponudbe
Telefaks pooblaščene
kontaktne osebe za tolmačenje
ponudbe
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Elektronski naslov pooblaščene
kontaktne osebe za tolmačenje
ponudbe
2. NAJEMNINA
Ponujamo najemnino v višini: …………………………………… . EUR brez DDV.
Najemnino za prvo leto je najemnik dolžan v celoti plačati ob podpisu pogodbe.
V kolikor najemnik morebiti odpove pogodbo pred iztekom pogodbenega razmerja ali je v tem času
pogodba prekinjena zaradi razlogov, ki so na strani najemnika, najemodajalec najemniku ni dolžan
povrniti že vplačane najemnine.
Plačilo najemnine ob podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
V kolikor na dan popisa pogodbe najemnik ni plačal najemnine, je najemna pogodba razvezana po
samem zakonu.
Izjavljamo, da smo seznanjeni in se strinjamo s tem, da se vplačana varščina za resnost ponudbe v višini
500,00 EUR upošteva pri plačilu najemnine za prvo leto najema.
3.

IZJAVLJAMO, DA:
-

se strinjamo in sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije;
smo seznanjeni s predmetom oddaje – mobilno dvigalo;
smo pripravljeni prevzeti predmet najema v obstoječem stanju;
bomo dvigalo uporabljali kot dober in skrben gospodar;
bomo v primeru izbora sklenili najemno pogodbo v roku 8 dni od izbora;
v kolikor kot najemnik morebiti odpovemo pogodbo pred iztekom pogodbenega razmerja ali
je pogodba prekinjena zaradi razlogov, ki so na strani najemnika, najemodajalec najemniku ni
dolžan povrniti sorazmernega dela najemnine.

Kraj: ______________________
Darum: ____________________
________________________________
(ime in priimek)
________________________________
(podpis)
Žig
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