ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN
TAVERNA&KEBLJIŠČE V PORTOROŽU- DUTB ID 77&78
PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnin):
zajema Predmet Prodaje - nepremičnine z ID znaki:





parcela 2631 5526/2 (ID 4818740) v izmeri 2.564m2,
parcela 2631 5526/18 (ID 4147661) v velikosti 274 m2,
parcela 2631 5526/19 (ID 1292002), v velikosti 36,00 m2,
stavba z ID znakom: stavba 2631-3527 (ID 5391631), v naravi stanovanjsko – poslovna stavba,
etažirana in v zemljiški kataster vpisana stavba, v skupni velikosti 1.088 m2, stoječa na
zemljišču z ID znakom: parcela 2631 5526/25 (ID 4738522)

do celote in



parcela 2631 5526/6 (ID 1727897), v velikosti 3.430 m2 (v idealnem deležu 1.715 m2)
parcela 2631 5526/22 (ID 3744078), v velikosti 12 m2

v deležu ½

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: ____________________________________________________________
PONUJENA CENA (v EUR) brez pripadajočega davka:
_____________________________________________
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 nepremičnin v Portorožu
- DUTB ID 77&78« 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 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): ____________________________________

Obvezna priloga:
izpolnjene in podpisane izjave iz 3. odstavka 2. točke Vabila
Dokazilo o plačilu varščine iz točke 2.2 Vabila

