obrazec ponudbe

PONUDBA ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V OBJEKTU RIBNIŠKI GRAD V NAJEM

Na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb za oddajo lokala v objektu Ribniški grad
na naslovu Gallusovo nabrežje 1 v najem (objava na spletni strani Rokodelskega centra
Ribnica ter v lokalnem glasilu Rešeto) dajemo naslednjo ponudbo.

Podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba oz.
firma in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba
_____________________________________________________________________

EMŠO oz. matična številka _______________________________________________
Davčna številka oz. ID številka za DDV ______________________________________
Kontaktna telefonska številka ponudnika ___________________________________
Številka transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne
vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe
_____________________________________________________________________

Ponujena višina najemnine _________________________ EUR/mesec
Ponudba o načrtovanem izvajanju dejavnosti
Načrtovana gostinska ponudba
hladne pijače

tople pijače

dodatna ponudba
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Načrtovani obratovalni čas gostinskega lokala
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja

Izjava ponudnika
Podpisani ponudnik ________________________________________ izjavljam,
-

-

da sem seznanjen in da se strinjam s pogoji in navedbami v razpisu – javno zbiranje
ponudb za oddajo lokalna v objektu Ribniški grad na naslovu Gallusovo nabrežje 1 v
najem;
da nisem v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku;
da nisem prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe;
da imam poravnane poslovne obveznosti.

žig
kraj:

_______________

odgovorna oseba:___________________

datum: _______________

podpis: ___________________________

Priloge:
-

-

potrdilo o vplačani varščini;
opis programa, ki bo potekal v poslovnem prostoru in kratka predstavitev dosedanje
dejavnosti ponudnika, reference in vizija;
izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za
pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za
samostojne podjetnike;
dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti;
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni;
potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR;
izjava ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.
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