
     OBRAZEC 2 

    

IZJAVE 
 
S polno odgovornostjo izjavljamo: 

- da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; 

- da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa 

dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. 

inštitucijah; 

- da v primeru tega javnega zbiranja ponudb nismo izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri 

izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne 

dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; 

- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo predmeta javnega zbiranja 

ponudb; 

- da bomo v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega 

zbiranja ponudb in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; 

- da ostaja dana ponudba v veljavi 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni: 

- z vsebino razpisne dokumentacije za javno zbiranje ponudb in da z njo brez kakršnihkoli 

zadržkov v celoti soglašamo in v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za 

oddajo v najem, merila in ostala določila ter določila iz vzorca pogodbe;  

- da najemodajalec lahko začeti postopek oddaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 

obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi; 

- da nas lahko razpisovalec izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni 

dokumentaciji zavajajoči. 

 

Izklicno višino najemnine je ocenil cenilec Jernej Šturm, BS skupina, d.o.o..  

Izjava po 51. členu ZSPDSLS-1: Izjavljam, da nisem cenilec nepremičnine, ki je premet najema ali 

član komisije za vodenje javnega zbiranja ponudb ali z njimi povezana oseba, za katero se 

štejejo: 

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 

kateregakoli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali 

cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v 

svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oz. partnerska zveza 

prenehala ali ne, 

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca ali 

posvojitelja, 

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 % in 

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnemkoli pravnem temelju 

povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 

nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. 
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