
ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA Z OZNAKO 
6C7N-817 V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI 

 
 
 
PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnin): 

zajema Predmet Prodaje - stanovanje ID znak: del stavbe 1735-6767-817, shrambo ID znak: del stavbe 

1739-6767-1162 in parkirno mesto ID znak: del stavbe 1739-6767-2555, iz Vabila k oddaji zavezujočih 

ponudb za nakup stanovanja z oznako 6C7N-817 v objektu Celovški dvori v Ljubljani. 

 

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika): 

__________________________________________________________________________________ 

NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov): 

__________________________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  ________________________________________________________ 

EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA: ________________________________________________________ 

Številka bančnega računa ponudnika: ___________________ odprt pri banki ___________ , v 

_____________  (v nadaljevanju Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji oz. Potrjen bančni račun pri 

banki v EU) 

Telefon: _____________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: _______________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________________ 
 
 
PONUJENA CENA (v EUR) s pripadajočim DDV: 
 
_____________________________________________ 
 
 
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas 90 dni po izteku Razpisnega roka. 
 
 
IZJAVLJAM(-O): 
 

- da sem/smo preučil(-i) »Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 
6C7N-817 v objektu Celovški dvori v Ljubljani« in z njim povezane dokumente na katere se 
Vabilo sklicuje ter da v celoti soglašam(-o) z vsebino teh dokumentov kot tudi, da le-ti 
predstavljajo bistveno sestavino te ponudbe; 

- da sem/smo preučil(-i) Splošne pogoje prodaje posameznih delov stanovanjsko poslovnih 
objektov kompleksa Celovški dvori v Ljubljani, ki jih je v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 
501/16 z dne 12.10.2016 pripravila notarka Meta Zupančič iz Ljubljane;  

- da sem/smo bil(-i) na dan ogleda predmetnih nepremičnin seznanjen(-i) s popisom 
pomanjkljivosti posameznih delov stavb (v nadaljevanju Popis lastnosti) in da sem/smo si 
predmetne nepremičnine podrobno ogledal(-i) ter sem/smo preučil(-i) vso s predmetnimi 
nepremičninami povezano dokumentacijo in relevantna dejstva, tako da sem/smo podrobno 
seznanjen(-i) s pravnim in dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin in smo/sem v zvezi s 
tem ter glede pravnih posledic nakupa nepremičnin po potrebi pridobil(-i) nasvet s svoje strani 
najetega strokovnjaka;  



- da imajo predmetne nepremičnine vse potrebne in dogovorjene lastnosti ter ustrezajo 
nameravani rabi oz. namenu zaradi katerega jih kupujem(-o);  

- da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 
- da jamčimo, da so podatki v tej ponudbi resnični; 
- da lahko Prodajalec, to je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka 

6339620000, obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah zapisane osebne podatke za namen 
izvedbe predmetnega postopka prodaje Predmeta Prodaje. 

 
 
 
KRAJ IN DATUM: __________________________________ 
 
 
 
PODPIS (in žig pravne osebe): ____________________________________ 


