
PONUDBA ZA NAJEM 
prostorov za potrebe vrtca 

 
1. PODATKI O PONUDNIKU 
Ponudnik mora obvezno izpolniti spodnji del Obrazca! 
 

 
Naziv/ime in priimek ponudnika 

 

 
Naslov 

 

 
Matična številka/EMŠO: 

 

 
ID za DDV/ davčna številka: 

 

 
Številka TR računa 

 

 
Številka telefona/mobilnega telefona: 

 

 
Elektronski naslov 

 

 
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe 

 

 
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe 

 

 
2. PODATKI O PONUJENEM (IH) PROSTORU (IH) 
Lokacija o ponujenem(ih) prostoru(ih) in podatki o nepremičnini(ah), v kateri se nahaja(jo) 
prostor(i):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Podrobnejši opis prostorov (površina, tloris, parkirni prostori, zunanje površine ipd.) je 
obvezna priloga ponudbe. 
 
3. PODATKI O NAJEMNINI 
Cena* (z vsemi pripadajočimi dajatvami- končno bruto znesek oz. strošek najemojemalca): 
a)._____________________ 
 
b)._____________________ 
 
*a) cena za celotno površino skupaj in cena na m²/ mesec 
*b) cena za notranje površine skupaj in cena na m²/ mesec 
 
Obratovalni stroški so všteti v najemnino*           DA                                   NE 
 
*ustrezno obkrožite 
Obratovalni stroški, ki jih bo ponudnik vštel v ceno*:________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



*ponudnik našteje, kateri obratovalni stroški bodo vključeni v najemnino; v kolikor ponudnik 
ne bo navedel obratovalnih stroškov, bo naročnik štel, da jih ponudnik ni vključil v 
najemnino in da jih naročnik ne bo plačeval oziroma da te stroške v celoti krije ponudnik. 
 
Obratovalni stroški, ki jih ponudnik ni vštel v najemnino in jih bo moral najemnik plačevati: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ocenjena vrednost obratovalnih stroškov (na mesec):________________________________ 
 
 
Opomba: 
Vse cene najema morajo biti navedene z vsemi pripadajočimi dajatvami in predstavljajo 
končni strošek najemojemalca. 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem bo najnižja ponudbena cena 
(najemnina in stroški, v kolikor niso vključeni v najemnino) v EUR ob pogoju, da bo 
ponudnik izpolnjeval tudi vse zakonsko določene pogoje. 
 
 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem bo najnižja ponudbena cena 
(najemnina in stroški, v kolikor niso vključeni v najemnino) v EUR ob pogoju, da bo 
ponudnik izpolnjeval tudi vse pogoje, navedene v postopku zbiranja ponudb. 
 
Ponudba mora veljati do datuma podpisa pogodbe. 
 
4. OBVEZNI PRILOGI PONUDBE 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev 
- Podrobnejši opis prostorov (glej 2. točko) 
 
 
S to ponudbo se zavezujem, da bom v primeru potreb po sklenitvi najemne pogodbe s strani 
vrtca oz. Mestne občine Novo mesto, ponudil prostore v najem za potrebe predšolske vzgoje 
pod danimi pogoji v ponudbi. 
Sklenitev najemne pogodbe bo vezana na število vpisanih otrok in s tem izkazanih potreb po 
najemnih enotah, zato bo najemna pogodba sklenjena le v primeru, če bodo dejansko 
izkazane potrebe po zagotavljanju dodatnih prostorov. 
 
                                                                                                             Podpis ponudnika: 
                                                                                                     ________________________ 
                                                                                                         (ime in priimek ponudnika) 
                                                                                                     ________________________ 
                                                                                                                          (podpis 
 
 



 
 
PONUDNIK:____________________ 
Sedež:         ____________________ 

           ____________________ 
 
 

Na podlagi zbiranja ponudb za najem nepremičnin- prostori za vrtec, št. 24-352/2019 z dne 
31.1.2019 podajam naslednjo 

 
 

IZJAVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

Izjavljam, da izpolnjujem naslednje pogoje: 
 

- sem lastnica nepremičnine iz ponudbe (priloga iz zemljiške knjige); 
- izjavljam, da nepremičnina ni obremenjena z obligacijskimi ali stvarnimi pravicami, 

oziroma da kakršnakoli obremenjenost nepremičnin ne bo vplivala na najemno 
razmerje in ne bo imela nobenih posledic za najemnika. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujem: 

- za  mojo nepremičnino je že izdano uporabno dovoljenje. 
 
 

                                                                                                    
________________________________ 

                                                                                                     (ime in priimek ponudnika) 
                                                                           _________________________________ 

                                                                                                                          (podpis) 
 
 
 
Kraj__________, datum_________                                  
 
 


