PONUDBA ZA NAKUP LESA NA PANJU
1. PREDMET NAKUPA:
NAKUPA:

Predmet prodaje je les na panju na gozdnem zemljišču na parcelah v k.o. Konjišče št.
408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5 GGE GORNJA RADGONA, v vrsti in v
obsegu kakor odkazan z Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka
3408--132134--A201/19
A201/19--1 z dne 4.6.2019.
izbranih dreves št. 3408
13-2134
ZA IZKLICNO CENO: 2.345,21 EUR brez DDV.
DDV plača kupec.
2. PODATKI O PONUDNIKU:
Ime in priimek
(fizična oseba)…………………………………………………………………………………………
Naziv organizacije
(firme):…………………………………………………………………………………………...…..
Zakoniti zastopnik
:………………………………………………….…………………………………………...

(firme)

Naslov (sedež):………………………………………………………………………………………
Telefonska številka:……………………………………………………………………………….
EMŠO/Matična številka:………………………………………………………………………….
Davčna številka:…………………………………………………………………………………..
Številka TRR:…………………………………………………odprt pri banki……………………
Kontaktna oseba:…………………………………………………………………………………..
3. PONUJENA CENA ODKUPA (ustrezno izpolni)
•

Les na panju - (62 dreves) - 81,3
81,3 m3m3-bruto

Ponujena kupnina za les znaša…………………………..EUR brez DDV. Izhodiščna cena znaša
2.345,21 brez DDV. Ponudnik, ki bo ponudil nižjo kupnino bo izločen.
4. VARŠČINA
Najugodnejšemu ponudniku se varščina v višini 10% od izhodiščne cene upošteva kot del že
plačane kupnine in sicer: 234,52 EUR.
EUR.
PRILOGA: dokazilo o vplačilu varščine.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
Kot ponudnik izrecno izjavljam:
- da ostaja dana ponudba v veljavi do sklenitve prodajne pogodbe oz. najkasneje do 23.9.2019;
- da bom pri izvajanju del, ki so predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju
spoštoval določbe odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-13-2134-A201/19-1 z
dne 4.6.2019 Zavoda za gozdove Slovenije, krajevna enota Radenci;
- da sem seznanjen z vsemi navedenimi pogoji javnega zbiranja ponudb ter mi je v celoti poznano
dejansko stanje predmeta prodaje in ga kupujem po načelu videno - kupljeno;
- da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem povezana oseba cenilca oziroma
članov komisije predmetnega razpisnega postopka po določilu sedmega odstavka 51. člena
ZSPDSLS-1;
- da izpolnjujem vse pogoje prodaje lesa na panju iz javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na
panju Občine Apače z dne 29.7.2019, objavljenega na spletni strani občine Apače dne
29.7.2019;
- da so vsi podatki v ponudbi točni in zanje prevzemam popolno odgovornost,
- da se strinjam z določili osnutka prodajne pogodbe.
6. VELJAVNOST PONUDBE
Kot ponudnik izjavljam, da ponudba velja (ustrezno: najmanj do 23.9.2019) do dne__________
izpolni).
7. OSTALE ZAHTEVANE PRILOGE:
PRILOGE
- Kopija osebne izkaznice (fizične osebe)
- Kopija davčne številke (fizične osebe)
- izpis iz AJPES-REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, KI ODRAŽA ZADNJE STANJE
- Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.
8. IZJAVA
V kolikor bom izbran kot najugodnejši ponudnik bom pred sklenitvijo pogodbe podal pisno izjavo,
da nisem povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18).

Priloge:
- Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves št. 34083408-1313-

2134--A201/19
A201/19--1 z dne 4.6.2019
2134
ODKAZILNI MANUAL, odkazano dne 22.5.2019
Dokazilo o vplačilu varščine
dejavnosti-- izpis iz evidenc AJPES
Dokazilo o registraciji dejavnosti
Podpisan osnutek prodajne pogodbe
Žig (pravna oseba)

DATUM:……………………..

PODPIS PONUDNIKA:………….………

