
OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 

Priloga št. 1 

 

PONUDBA 

 

1. Podatki o ponudniku: 

 

Naziv ponudnika: ___________________________________________________________ 

 

Sedež ponudnika: ___________________________________________________________ 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika: _________________________________________________ 

 

Davčna številka ponudnika: ___________________________________________________ 

 

Matična številka ponudnika: ___________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe: ____________________________________________ 

 

Mobilni telefon: _____________________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ___________________________________________  

 

 

2. Izjava o ponujeni višini kupnine:   

 

Podpisani ponudnik za odkup lesa na parcelah št. 956, 957/1, 958, 965, 964, 963, 962, vse k. o. 

Sopote, ki je predmet Javnega zbiranja ponudb št. 478-0002/2023, z dne 15. 02. 2023, ponujam 

enoten dvig cene:  

 

Bukev hlodi 100,00 EUR/m3 
Graden hlodi 260,00 EUR /m3 
Bukev drva   75,00 EUR/m3 
Drva ostali listavci   70,00 EUR/m3 

 

Enotno (enako) zvišujem izhodiščno ceno za _______________ EUR (brez DDV) vseh lesnih 

sortimentov, ki so predmet razpisa.  

 

Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da sprejme najmanj višino izhodiščne cene lesa oziroma 

ponuja lahko zgolj enako ali višjo ceno od izhodiščne cene.   

 

 

3. Izjava o vezanosti ponudnika na dano ponudbo  

 

Podpisani ponudnik izjavljam, da ostaja dana ponudba v veljavi do sklenitve prodajne 

pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma najdlje do 07. 04. 2023.  
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4. Izjava – povezane osebe  

 

Podpisani ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem povezana 

oseba po 7. odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). 

 

 

5. Izjava – izpolnjevanje in sprejemanje pogojev  

 

Podpisani ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da :  
- sem skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje dejavnosti izvajanja del v 

gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa) in prometa z lesom ter izpolnjujem vse 
predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti. V času trajanja razpisanega 
postopka ponudniku mi ni prepovedano opravljanje gozdarske dejavnosti z odločbo s 
strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje; 

- da z oddajo ponudbe v celoti sprejemam pogoje Javnega zbiranja ponudb za prodajo 

premičnine, št. 478-0002/2023, z dne 15. 02. 2023;  

- so podatki, ki jih navajam v ponudbi, resnični. Za podane podatke, njihovo resničnost 

in ustreznost fotokopij prevzemam popolno odgovornost. 

- s podpisom te izjave obenem dovoljujem, da Občina Podčetrtek po potrebi pridobi 

podatke iz uradnih evidenc. 

 

 

Obvezna priloga: 

- dokazilo o vplačani varščini 

 

 

 

 

 

Kraj, datum: ………………………    Zakoniti zastopnik: …………..…………..  

 

Podpis: ……………………………….….  

 

(žig) 

 

 


