RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za
oddajo ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb za
oddajo poslovnih prostorov (Klub K4) in izvajanje kulturnega
programa

Ljubljana, 28.02.2017

Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in pogoji za ugotavljanje
sposobnosti
3. Predmet javnega razpisa
4. Merila za izbiro najboljšega ponudnika
5. Obrazci

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Kersnikova 4, 1000
Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za podnajem poslovnih
prostorov (Klub K4) in izvajanje kulturnega programa v skladu in pod pogoji kot to določa
predmetni razpis.
1.1. Podatki o naročniku
Naročnik je Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Kersnikova 4, 1000
Ljubljana.
Odgovorna in pooblaščena oseba: direktor Klemen Kristan
Telefon: +386 31 337 809
TRR: SI 56 6100 0000 8429 356 odprt pri Delavski hranilnici d.d.
Matična številka: 1554158000
Davčna številka: SI 82139288
Kontaktna oseba: Klemen Kristan
E:pošta: klemen.kristan@kersnikova.org
Naslov spletne strani: www.kersnikova.org in www.klub-k4.si
1.2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu in podatki o ponudnikih
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za
sodelovanje, kot jih določa javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki kot to določa
javni razpis.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
1.3. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je ponudnikom v celoti dosegljiva na spletnem naslovu www.klubk4.si in na Facebook srani Kluba K4. Razpisno dokumentacijo v fizični obliki je možno dobiti
vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, na sedežu naročnika, na naslovu Kersnikova 4,
1000 Ljubljana.
1.4.
Predložitev ponudbe
Ponudniki oddajo ponudbo s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Zavod za kulturo,
umetnost in izobraževanje Kersnikova, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana do dneva in ure,
določene kot skrajni rok za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici s

pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Razpis za oddajo poslovnih prostorov (Klub K4) v
podnajem in izvajanje kulturnega programa.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni
naslov do dne 14.3.2017 najkasneje do 12.00 ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe
(ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru
dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.
1.5. Odpiranje ponudb
Komisijo za izbor najboljšega ponudnika predstavlja Svet Zavoda za kulturo, umetnost in
izobraževanje Kersnikova. Komisija bo po poteku roka za oddajo ponudb na nejavni seji
odprla vse pravočasno prejete ponudbe. Komisija bo ocenila in opravila izbiro le med
ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili in izpolnjenimi in
podpisanimi obrazci iz te razpisne dokumentacije.
1.6. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je oddaja nepremičnin v podnajem in izvajanje kulturnega
programa z javnim zbiranjem ponudb.
1.7. Čas trajanja podnajema
Nepremičnina bo oddana v najem za določen čas 1 (enega) leta z možnostjo podaljšanja.
1.8. Dodatna pojasnila ponudnikom
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan med 10.00 in 13.00 uro pri
direktorju Klemnu Kristanu, tel.: +386 31337809 ali preko elektronske pošte:
klemen.kristan@kersnikova.org.

Ljubljana, 01.02.2017

ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAŽEVANE KERSNIKOVA
Direktor Klemen Kristan

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE
2.1.
Splošna navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost
prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme
ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega ponudbo je izbral,
naknadno zahteva prevod dokumentov, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo
naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti v slovenščino.
Variantne ponudbe in skupne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne
bo upošteval.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki še zahtevajo dodatna pojasnila je 12.2.2017.
Naročnik lahko zainteresiranim ponudnikom omogoči ogled nepremične, ki je predmet
ponudbe. Ogled nepremičnine, ki je predmet ponudbe je možen do 12.2.2017 po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika, na tel. št. +386 31 337 809.
Odgovornost ponudnika je, da se podrobno seznani s pogoji dela in da si sam pridobi vse
podrobnejše podatke, ki jih potrebuje za izdelavo ponudbe.
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na
obrazcih, ki so priloga in sestavni del javnega razpisa. S potrebnimi dokazili in prilogami
zahtevanimi po tem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten predmet razpisa. Ponudba ostane v veljavi še
60 dni po izteku roka za predložitev ponudb.
V primeru sprememb razpisne dokumentacije in/ali podaljšanja roka za oddajo ponudb bo
naročnik spremembo objavil na isti način kot ta javni razpis.
2.2. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija obravnavala, mora biti pripravljena v
vsebini in obliki kot sledi:
2.2.1. Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom
Ponudba in priloge morajo biti v vsebini oz. izpolnjene v skladu z javnim razpisom, v originalu
in parafirane s strani ponudnika, s potrebnimi dokazili in prilogami v skladu z javnim
razpisom.

2.2.2. Ponudba
Ponudba – obrazec je priloga javnega razpisa in mora biti izpolnjena, kot to določa javni
razpis.
2.2.3. Dokazovanje osnovne sposobnosti za sodelovanje in za opravljanje
poklicne dejavnosti
Na predmetni javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:
• on ali njegov (-i) zakoniti zastopnik (-i) (v kolikor gre za pravno osebo) niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v obrazcu 2,
• na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
•

•

zoper ponudnika na dan oddaje ponudbe ni začet ali uveden postopek stečaja,
postopek prisilne poravnave, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež;
je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBRAZEC 2)
2.2.4. Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti
Na predmetni javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki je ekonomsko in finančno sposoben,
kar pomeni, da:
• na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih
180 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa noben izmed ponudnikovih
transakcijskih računov ni bil blokiran več kot 20 zaporednih dni.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti (OBRAZEC 3)
V sami ponudbi ponudnik za dokazovanje osnovne sposobnosti in ekonomske ter finančne
sposobnosti izpolni le ustrezne izjave, v kolikor pa bo naročnik v času ocenjevanja in
preverjanja ponudb zahteval tudi potrdila, jih bo moral ponudnik predložiti v roku, ki ga bo
določil naročnik.
2.3. Ustavitev postopka in odstop od izvedbe razpisa
Naročnik si pridržuje pravico:
• da postopek kadarkoli ustavi in zaključi ali ponovi postopek po javnem razpisu;

•

•

da kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu, ne izbere nobenega od
ponudnikov (vključno ne tistega, ki bo dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju
meril za najugodnejšega ponudnika);
da z izbranim ponudnikom izvede končna pogajanja glede vsebine podnajemne
pogodbe in njene izvedbe.

Naročnik ne bo ponudnikom povrnil nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo ponudbene
dokumentacije, s čimer so ponudniki seznanjeni. Vsak ponudnik vlaga ponudbo po tem
javnem razpisu izključno na lastno tveganje in stroške.

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
3.1. Splošno
Predmet javnega razpisa je oddaja v podnajem poslovnih prostorov1, ki se nahajajo v kleti
stavbe na Kersnikovi ulici 4 v Ljubljani, št. Stavbe 276, stoječe na parc. Št. 2446 katastrska
občina 1725 Ajdovščina in v naravi predstavljajo gostinski lokal K4, v skupni izmeri 699,98 m2,
najboljšemu ponudniku za izvajanje kulturne in gostinske dejavnosti, skladno s
ponudnikovim kulturnim programom.
Ponudniki naj pri pripravi kulturnega programa upoštevajo, da je Klub K4 prostor
alternativne urbane kulture, kjer se spodbuja urbana glasba.
Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine oz. poslovnega prostora iz prvega odstavka je
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je z naročnikom sklenila najemno pogodbo,
po kateri ima naročnik pravico oddaje nepremičnine oz. poslovnega prostora iz zgornjega
odstavka v podnajem, ob pisnem soglasju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Podroben opis poslovnega prostora, in sicer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1

Prostor
Lokal
Skladišče
Sanitarije I
Prostor
Prostor
Točilna miza oz. pult
Garderoba v izmeri

Izmera
288,69 m2
38,86 m2
12,48 m2
14,56 m2
7,54 m2
24,29 m2
34 m2

Izbrani ponudnik poleg prostora in opreme pridobi tudi pravico uporabe blagovne znamke in medijske kanala,
vse za čas trajanja podnajema.

8. Skladišče
9. Skladišče
10. Stopnišče
11. Blagajna
12. Sanitarije II
13. Hišniški prostori (pod Sanitarijami II)
14. Shramba (pod stopniščem)
15. Gostinski vrt v izmeri
SKUPAJ:

13,49 m2
3,20 m2
22,50 m2
4,71 m2
15,17 m2
12,48 m2
8,01 m2
200 m2
699,98 m2

3.2. Oprema
Prostori, ki se oddajajo v podnajem so opremljeni z gostinsko, zvočno in ostalo opremo.
Naročnik in izbrani ponudnik bosta popis opreme opravila pred podpisom pogodbe, popis
opreme pa bo vključen v pogodbo.
3.3. Splošni pogoji najema
Podnajemna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom za določen čas, in sicer za
daljše časovne obdobje.
Naročnik bo račun za najemnino in račun za stroške izstavljal do 5. dne v mesecu za tekoči
mesec. Ponudnik se obveže račune plačati v 30 dneh po prejemu, v primeru zamude z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prva najemnina zapade v plačilo z dnem izročitve
nepremičnine v posest podnajemniku.
Izbrani ponudnik bo dolžan položiti varščino v višini 3 (treh) mesečnih najemnin, ki se po
preteku obdobja trajanja podnajema vrnejo ali upoštevajo pri zadnjih treh najemninah.
Naročnik seznanja vse potencialne ponudnike, da mora pred podpisom pogodbe pridobiti
pisno soglasje najemodajalca Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. V primeru, da
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani soglasje odkloni, bo naročnik od oddaje naročila
in sklenitve pogodbe odstopil in postopek ustavil. V tem primeru naročnik ponudnikom ne
bo povrnil nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo ponudbene dokumentacije, s čimer
so ponudniki seznanjeni in soglašajo, prav tako pa se odpovedujejo vlaganju kakršnihkoli
zahtevkov iz tega naslova.
Naročnik in izbrani ponudnik bosta ob podpisu podnajemne pogodbe določila datum
izročitve prostorov. Izročitev in prevzem prostorov v posest se opravi na podlagi
primopredajnega zapisnika, v katerem se zabeležijo morebitne pomanjkljivosti glede

prostorov. Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo v 5 dneh po sklenitvi pogodbe pri Mestni
občini Ljubljana prijavil obratovalni čas Kluba K4.
V kolikor izbrani ponudnik v 30 dneh od prevzema prostorov ne prične z izvajanjem kulturne
in gostinske dejavnosti, ima podnajemodajalec pravico uveljaviti pogodbeno kazen v višini
5.000,00 EUR in odškodnino morebitno nastalo škodo ter takoj po preteku navedenega 30dnevnega roka odpovedati pogodbo.
Dosedanji najemnik je opravil investicijo v prostore kluba, ki so bili nujno potrebni za
nemoteno delovanje kluba, v višini 150.000 eur s soglasjem najemodajalca, zato se izbrani
ponudnik zaveže k povračilu vložka staremu najemniku, pred prevzemom prostorov.
Odločitev o izidu javnega razpisa je dokončna in zoper njo ni pravnega sredstva.
3.4. Vlaganja v prostor
Poslovni prostori (Klub K4), ki so predmet tega razpisa bodo oddani v najem v stanju
kakršnem so. Morebitna vlaganja v prostor, bo naročnik urejal s pogodbo oz. aneksom k
pogodbi. Za dejansko izvedbo vseh vlaganj v poslovni prostor, razen tekočega vzdrževanja,
bo podnajemnik dolžan predhodno dobiti soglasje naročnika. Podnajemnik je dolžan izvajati
vsa vlaganja v prostor s skrbnostjo dobrega gospodarja. V zvezi z izvajanjem vlaganja v
poslovni prostor bo podnajemnik dolžan spoštovati vse veljavne gradbene predpise.
3.5. Uporaba in vzdrževanje
Izbrani ponudnik oz. podnajemnik bo dolžan uporabljati prostor s skrbnostjo dobrega
gospodarja. Vse stroške vzdrževanja plača izključno podnajemnik.
Naročnik jamči, da se v predmetnih prostorih sme opravljati kulturno in gostinsko dejavnost
ter odgovarja za morebitne stvarne in pravne napake na oddanih prostorih. Naročnik jamči,
da ima objekt dovoljenje za obratovanje Kluba K4, ki se nahaja v nepremičninah, ki so
predmet tega razpisa.
3.6. Stroški obratovanja in stroški upravljanja
Podnajemnik bo zavezan plačevati sorazmeren del stroškov upravljanja in obratovanja, ki
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vode in elektrike.
Čiščenje in redno vzdrževanje v podnajem danih prostorov je strošek podnajemnika, pri
čemer bo s podnajemodajalcem mogoč dogovor, da se čiščenje in/ali vzdrževanje izvaja v
sklopu čiščenja celotnega objekta. Podnajemnika bremeni sorazmerni del (v skladu z
delilnikom stroškov) stroškov čiščenja in vzdrževanja skupnih naprav in skupnih prostorov ter
okolice poslovne stavbe.

Podnajemnik bo dolžan zavarovati opremo v prostoru. Izbrani ponudnik bo odgovoren za
varnost v klubu in v zvezi z delom kluba in je v ta namen dolžan angažirati varnostno službo,
ki bo varnost zagotavljala.
Strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in morebitna obveznost plačila davka
na nepremičnine je strošek podnajemodajalca.

4. MERILA ZA IZBIRO IN IZBIRA NAJBOLJŠEGA PONUDNIKA
4.1. Merila za izbiro najboljšega ponudnika
Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob
upoštevanju postavljenih meril za izbiro najboljšega ponudnika.
MERILO
DELEŽ
ŠTEVILO TOČK
VIŠINA PONUJENE NAJEMNINE
40 %
40
KAKOVOST PREDSTAVLJENEGA
60 %
60
KULTURNEGA PROGRAMA

A) MERILO »NAJVIŠJA PONUJENA NAJEMNINA«
Najvišja ponujena najemnina ima 40% uteži v ocenjevanju – iz tega merila je možno doseči
40 točk. Število točk za konkretnega ponudnika se bo izračunalo po naslednji formuli:
X=(A/B)x40
X – število točk v okviru merila
A – ponudbena najemnina ponudnika, ki se ocenjuje
B – najvišja ponujena najemnina ponudnika, ki izpolnjuje pogoje
B) MERILO »KAKOVOST PREDSTAVLJENEGA KULTURNEGA PROGRAMA«
Kakovost predstavljenega kulturnega programa ima 60% uteži v ocenjevanju – iz tega merila
je možno doseči 60 točk. Komisija bo pregledala kakovost predstavljenega kulturnega
programa, upoštevaje predpostavko, da je Klub K4 prostor alternativne urbane kulture, kjer
se spodbuja urbana glasba.
4.2.
Izbira najboljšega ponudnika
Ponudniki bodo o izbranem najboljšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 14 dni po
poteku roka za oddajo ponudb.
Na podlagi odločitve naročnika bo izbrani ponudnik dolžan v roku 7 dni od dneva poziva
skleniti pogodbo za oddajo poslovnega prostora v podnajem.

5. OBRAZCI

OBRAZEC 1
V skladu z javnim razpisom za oddajo poslovnih prostorov (Klub K4) v podnajem in izvajanje
kulturnega programa, z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na spletni strani
www.klub-k4.si, dajemo naročniku naslednjo

PONUDBO ZA PODNAJEM POSLOVNEGA PROSTORA (KLUB K4)

1. PODATKI O PONUDNIKU
PODATKI O PONUDNIKU
NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN
POGODBE:
Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami omejitev:

1
2

2. MESEČNA NAJEMNINA
Ponudnik za podnajem nepremičnine, ki je predmet tega razpisa (Klub K4) ponujam
naslednjo višino mesečne najemnine __________________ EUR brez DDV (na ponujeno
najemnino bo naročnik izbranemu ponudniku obračunal DDV).
Ponudnik izrecno izjavljam, da se strinjam z višino varščine (3 mesečne najemnine).

3. KULTURNI PROGRAM PONUDNIKA
Ponudniki naj pripravijo kulturni program, ki naj bo priloga njihove ponudbe ob upoštevanju,
da je Klub K4 prostor alternativne urbane kulture, kjer se spodbuja urbana glasba.

4. VELJAVNOST PONUDBE
Predmetna ponudba velja še 60 dni po poteku roka za oddajo ponudbe v skladu z javnim
razpisom.

5. IZJAVA PONUDNIKA
Ponudnik izrecno izjavljam, da:
• soglašam in sprejemam vse pogoje iz javnega razpisa,
• sem na dano ponudbo vezan še 60 dni od oddaje ponudbe, ter da bom v času
vezanosti na ponudbo v primeru, da bom izbran kot najboljši ponudnik, sklenil
pogodbo o podnajemu v skladu z razpisnimi pogoji,
• da so vsi podatki, ki sem jih navedel ali priložil tej ponudbi resnični.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

OBRAZEC 2
IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV

V skladu z javnim razpisom za oddajo poslovnih prostorov (Klub K4) v podnajem in izvajanje
kulturnega programa, z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na spletni strani
www.klub-k4.si
Izjavljamo:
pod materialno in kazensko odgovornostjo
1. da smo registrirani za naslednje dejavnosti, med katerimi so tudi dejavnosti, ki so
predmet javnega razpisa:
ŠIFRA
NAZIV dejavnosti
dejavnosti

2. da naša družba kot ponudnik ni pravnomočno obsojena za katero izmed naslednjih
kaznivih dejanj:
• hudodelsko združevanje,
• sprejemanje podkupnine pri volitvah
• nedovoljeno sprejemanje daril,
• nedovoljeno dajanje daril,
• dajanje podkupnine,
• jemanje podkupnine
• sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
• dajanje daril za nezakonito posredovanje,
• goljufija,
• poslovna goljufija,
• preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
• zatajitev finančnih obveznosti,
• goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
• pranje denarja;

3. da zakoniti zastopnik ponudnika kot fizična oseba nisem pravnomočno obsojen/a za
katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:
• hudodelsko združevanje,
• sprejemanje podkupnine pri volitvah,
• nedovoljeno sprejemanje daril,
• nedovoljeno dajanje daril,
• jemanje podkupnine,
• dajanje podkupnine,
• sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
• dajanje daril za nezakonito posredovanje,
• goljufija,
• poslovna goljufija,
• preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
• zatajitev finančnih obveznosti,
• goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
• pranje denarja;

4. da zoper nas ni začet ali uveden:
• postopek prisilne poravnave,
• stečajni postopek,
• likvidacijski postopek,
• drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, drug
postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri imamo
sedež;

6. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
ali v skladu s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali
več.

7. da soglašamo s tem, da v kolikor bo naročnik v času ocenjevanja in preverjanja ponudb
zahteval tudi potrdila, jih bomo kot ponudnik predložili v roku, ki ga bo določil naročnik.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis zakonitega zastopnika št. 12:
Žig in podpis zakonitega zastopnika št. 2:

Neobvezne priloge k obrazcu 2:
•

2

Zaželeno je, da ponudnik izjavi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju osnovnih pogojev, s
katerimi že razpolaga pri oddaji ponudbe.

Zahtevan je podpis vseh zakonitih zastopnikov ponudnika (v primeru, da je le teh več, ponudniki sami dodajo
zakonite zastopnike)

OBRAZEC 3
IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI

V skladu z javnim razpisom za oddajo poslovnih prostorov (Klub K4) v podnajem in izvajanje
kulturnega programa, z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na spletni strani
http://www.klubk4.org/,
Izjavljamo:
pod materialno in kazensko odgovornostjo
•

•

na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v
zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa noben izmed naših/mojih
transakcijskih računov ni bil blokiran več kot 20 zaporednih dni.
da bomo na zahtevo naročnika, v roku, ki ga bo le-ta določil, predložil potrdilo banke
o (ne)obstoju okoliščine iz prejšnje točke.

Datum:

žig:

Podpis ponudnika:

