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Priloga št. 1

PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN
NA PODLAGI
JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN ŠT. 478‐0061/2019‐004 Z
DNE 10. 01. 2020
Spodaj podpisani*:
* V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o vseh ponudnikih!
1. Ponudnik (ime in priimek oz. firma):
___________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča oz. sedež:
_____________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: ___________________________
Številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke (za vračilo vplačane varščine):
_________________________________________________________________________
2. Ponudnik (ime in priimek oz. firma):
___________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča oz. sedež:
_____________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: ____________________________
Številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke (za vračilo vplačane varščine):
_________________________________________________________________________
izjavljam:
1. da sem skrbno pregledal(a) vsebino javne objave, javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin, ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec št. 478‐0061/2019‐004 z dne 10.
01. 2020 in da sem nedvoumno v celoti seznanjen(a) z vsebino predmetnega javnega
zbiranja ponudb in sprejemam razpisne pogoje;
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2. da sem v skladu s šestim in sedmim odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in
79/18) seznanjen(a), da pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe;
3. da kot ponudnik nisem povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18)
in v skladu s tem dajem:
ZAVEZUJOČO PONUDBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN NA PODLAGI JAVNEGA ZBIRANJA
PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN ŠT. 478‐0061/2019‐004 Z DNE 10. 01. 2020:
1. za nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 379, 407, 419, 420, 421, 425, 430/3, 434/1,
435/1, 436, 437/1, 438/2, 439/3, 442/1 in 491/1, vse k. o. 896 Kotlje
in
2. ponujam ceno: _____________________EUR (brez davka).*
* Ponudbena cena nakupa ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, kot je navedena v
javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin. V kolikor je dana ponudba z nižjo ceno,
kot je izhodiščna cena, je ta ponudba neveljavna. Ponujena cena je brez davka.
Ta ponudba velja in je nanjo ponudnik vezan še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za oddajo
ponudb, ki je naveden v predmetnem javnem zbiranju ponudb.

Kraj in datum: ____________________

Ponudnik: ______________________
(podpis ponudnika oz. vsakega od
ponudnikov v primeru skupne
ponudbe)
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