
 

 

 

OBRAZEC 1 

Javno zbiranje ponudb za najem stanovanja družbe Rudar Senovo d.o.o. na Sremiški cesti 13a v 

Krškem 

PODATKI O PONUDNIKU 

Firma oz. ime in priimek 

Naslov 

Matična številka 

Davčna številka 

Številka TRR in naziv banke 

Elektronski naslov 

Telefonska številka 

Zakoniti zastopniki ponudnika 

1. 

2. 

3. 

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

Ime in priimek 

Elektronski naslov 

Telefonska številka 

 

Kraj in datum: 

___________________________ 

Ime in priimek (pooblaščene osebe pravne osebe): 

___________________________ 

Podpis: 

___________________________ 

 

 

 



 

 

OBRAZEC 2 

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. ime in priimek) 

_____________________________________ (naslov) 

PONUDBA 

V postopku javnega zbiranja ponudb za najem stanovanj družbe Rudar Senovo d.o.o, objava na spletni 

strani družbe dne od 10.11. 2022 do  18. 11. 2022, dajemo naslednjo ponudbo 

1. Ponudba se nanaša na stanovanja št. 13, Sremiška cesta 13a, Krško 

PONUDBENA MESEČNA NAJEMNINA v € je _____________ 

(ponudba, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine po tem razpisu). 

2. Podatki o poroku: 

__________________________________________________________________________________ 

3. Seznam uporabnikov, ki bo uporabljalo stanovanje za katerega se oddaja vloga: 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

4. Izpolnjevanje pogoja, da ima prosilec in ostali uporabniki s katerimi se javlja na razpis poravnane vse 

zapadle obveznosti do razpisnika bo razpisnik preveril sam v svojih evidencah; 

5. Obvezne priloge: 

- potrdilo o državljanstvu oziroma dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji za fizične osebe ter 

dokazilo o stalnem bivanju v Republiki Sloveniji; 

- dokazilo o vpisu v sodni register za pravne osebe ter dokazilo, da ima poravnane vse davčne 

obveznosti; 

- parafiran vzorec najemne pogodbe s strani ponudnika in poroka; 

Kraj in datum: 

___________________________ 

Ime in priimek (pooblaščene osebe pravne osebe): 

___________________________ 

Podpis: 

___________________________ 

 



 

 

OBRAZEC 3 

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. ime in priimek) 

_____________________________________ (naslov) 

 

IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN SPREJEMANJU VSEH POGOJEV OBJAVE 

 

Kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za najem stanovanj v lasti družbe Rudar Senovo 

d.o.o., pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljam: 

• da sem seznanjen z in v celoti sprejemam vse pogoje in merila iz razpisne dokumentacije za 

predmetno javno zbiranje ponudb, 

• da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da v ponudbi nisem 

posredoval zavajajočih podatkov, 

• da s podpisom te izjave potrjujem veljavnost ponudbe kot celote  

 

 

Kraj in datum: 

___________________________ 

Ime in priimek (pooblaščene osebe pravne osebe): 

___________________________ 

Podpis: 

 

____________________ 

 

 

 

Prosilci morajo ponudbo s prilogami za najem tržnega stanovanja oddati najkasneje do   18. 11. 2022 

do 10. ure v tajništvo družbe Rudar Senovo d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo, in 

sicer v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM STANOVANJA«.  


