
 

 

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP 

NEPREMIČNINE »GORTANOV TRG« V KOPRU – DUTB ID 6021 

 
 
 

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 / GSM:___________________________________________________________  

Elektronski naslov: ________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ________________________________________________________  

 
PREDMET PONUDBE: nakup nepremičnine (OBKROŽITI LE ENO NEPREMIČNINO):  

OP.: V primeru interesa za nakup več nepremičnin, je potrebno za vsako nepremičnino 
ločeno izpolniti ponudbo, jo poslati v ločeni zaprti kuverti kot je navedeno v Vabilu k 
oddaji zavezujočih ponudb in za vsako plačati varščino.  
 
1)   ID znak: del stavbe 2605-597-1 – opremljeno stanovanje, 2. nadstropje desno 

 
 

2)   ID znak: del stavbe 2605-597-2 - neopremljeno stanovanje, 2. nadstropje levo  
 
 
3)   ID znak: del stavbe 2605-597-5 – delno opremljen poslovni prostor, 1. nadstropje 
  
 

PONUJENA CENA (v EUR) brez pripadajočega davka za (obkroženo) nepremičnino:  

 
______________________________________________________________________ 



 

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 
NEPREMIČNINE »GORTANOV TRG« V KOPRU - DUTB ID 6021« (v nadaljevanju Vabilo) 
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 si predmetne nepremičnine podrobno ogledal(-i) ter sem/smo preučil(-
i) vso s predmetnimi nepremičninami povezano dokumentacijo in relevantna dejstva 
(izrecno tudi lastnosti nepremičnin ter vse ostale okoliščine v zvezi z njim), 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 pravilni in 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 nepremičnin; 

 da sem/smo vplačal(-i) varščino za resnost ponudbe dne __________________.  
 
 
KRAJ IN DATUM:             PODPIS (in žig pravne osebe): 
 

_______________________    ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi:  

- izpolnjene in podpisane izjave iz 3. odstavka 2. točke Vabila 
- dokazilo o plačilu Varščine 


