
ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V MIRCAH V AJDOVŠČINI – 
DUTB ID 101785-001 

 

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika): 

__________________________________________________________________________________ 

NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov): 

__________________________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  ________________________________________________________ 

EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA: ________________________________________________________ 

Številka bančnega računa ponudnika: __________________________________________________ 

Bančni račun, odprt pri banki:  ________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: _______________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________________ 
 
 
PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnin):  

Predmet ponudbe so nepremičnine z ID znaki:  

 

ID ZNAK LAST.  DELEŽ V % 

parcela 2391 3535/12 100 

parcela 2391 3535/14 100 

parcela 2391 3535/16 100 

parcela 2391 3538/5 100 

  

 

Zemljišče v pretežni meri predstavlja parkirišče za tovorna vozila. Površina znaša 5.413,00 m². Zemljišče 

je 30% asfaltirano in 70% makadamsko, teren je raven ter utrjen in ni komunalno opremljen (v 

nadaljevanju Predmet Prodaje) kot izhaja iz 1. točke Vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 

zemljišča v Mircah v Ajdovščini. 

 

Kupec je seznanjen, da se priključki komunalne infrastrukture nahajajo tik ob predmetnem zemljišču.  

 

PONUJENA NETO CENA (v EUR), ki se poveča za javne dajatve in davke (DDV v višini 22%), 

vezane na to premoženje oz. promet s tem premoženjem : _________________________ EUR. 

Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas 90 dni od sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 
ponudnikom v predmetnem postopku prodaje Predmeta Prodaje.  
 
 



 
 
IZJAVLJAM(-O): 
 

- da sem/smo preučil(-i) 'VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V 
MIRCAH V AJDOVŠČINI – DUTB ID 101785-001' in z njim v celoti soglašam(-o),  ter izjavljam(-
o), da predstavlja bistveno sestavino te ponudbe; 

- da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 
- da jamčimo, da so podatki v ponudbi resnični in točni; 
- 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): 


