
Priloga 1  

PONUDBA ZA NAKUP RABLJENE KUHINJSKE OPREME 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

Ime, priimek, oz. firma ponudnika:  

Naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika:  

Davčna št. oz. id za ddv ponudnika:  

Emšo oz. matična št. :  

Kontaktna oseba:  

Telefonska št. :  

 

2. PONUDBENA CENA ZA POSAMEZNO PREMIČNINO 

Ponudbena cena za posamezno premičnino ne sme biti nižja od določene najnižje ponudbene cene za 

posamezno premičnino, pri čemer ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine. 

Navodilo: na črto ob izdelku vpišite svojo ponudbeno ceno. 

  MIZA DELOVNA, 2 PREDALA, najnižja ponudbena cena 50,00 €           ……………………….     

  MIZA Z DVEMA PREDALOMA, najnižja ponudbena cena 50,00 €        ……………………….. 

  DELOVNA MIZA, 2 kosa, najnižja ponudbena cena 20,00 €/kos         ………………………… 

  MIZA S ŠESTIMI PREDALI, najnižja ponudbena cena 50,00 €                ……………………… 

   MIZA ODCEJALNA, najnižja ponudbena cena 50,00 €                          ………………………… 



  POMIVALNI STROJ S KORITOM, najnižja ponudbena cena 300,00 €      ...………………… 

  VEČNAMENSKI STROJ, najnižja ponudbena cena 200,00 €                      …………………… 

 DELOVNA MIZA, najnižja ponudbena cena 30,00 €                                …………………….. 

 POMIVALNO KORITO Z ODCEJALNIKOM, najnižja ponudbena cena 50,00 €  .…………… 

 POMIVALNO KORITO, DVOJNO, 2 KOSA, najnižja ponudbena cena 50,00 €/kos   

                                                                                                                                                        …….………………… 

  PLINSKI ŠTEDILNIK  PS-T 49/PM, LETO NAKUPA 2011, najnižja ponudbena cena 500,00 € 

                                                                                                                                                   …………………………... 

 ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV 100 L EKP-T9/100, NAKUP 2011, najnižja ponudbena cena 

500,00 €                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     …………………………. 

   KOTEL ELEKTRIČNI, 100 L, najnižja ponudbena cena 100,00 €                       ……………………… 



 DVOJNO KORITO, 2 KOSA, najnižja ponudbena cena 50,00 €/kos          ..………………… 

 VOZ S 3 OGREVALNO POSODO, najnižja ponudbena cena 80,00 €         …………………… 

  PLINSKA PREKUCNA PONEV, LETO 2015, najnižja ponudbena cena 2.400,00 €  

                                                                                                                                                         ………………………. 

  ZAMRZOVALNA SKRINJA FH 401w, LETO 2012, najnižja ponudbena cena 80,00€ 

                                                                                                                                                             …………………… 

   HLADILNA OMARA, najnižja ponudbena cena 250,00 €                       ……………………. 

  UMIVALNIKI,  3 KOSI, najnižja ponudbena cena 5 €/kos                       …………………….. 

 

3. IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

Za prodajo rabljene kuhinjske opreme iz kuhinje OŠ Lovrenc na Pohorju 

 

1. S podpisom te izjave izjavljam, da v celoti sprejemam pogoje namere o sklenitvi neposredne pogodbe za 

prodajo premičnin- rabljene kuhinjske opreme iz kuhinje OŠ Lovrenc na Pohorju. 

2. S podpisom te izjave soglašam z uporabo mojih osebnih podatkov pod sledečimi pogoji: 

Upravljavec bo osebne podatke, ki so navedeni v točki 1. Priloge 1 uporabil zgolj za namen izvedbe namere o 

sklenitvi neposredne pogodbe in za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Osebne podatke bo upravljavec varoval 

skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in jih bo, kot del dokumentacije o izvedbi 

prodaje stvarnega premoženja, hranil 5 let po sklenitvi posla. 

Kraj in datum, ……………………………………                                                                    Ponudnik: ……………………………………. 

                                                                                                                                         Podpis: ………………………………………. 


