ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP
STAVBNEGA IN KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA ZGORNJE PIRNIČE –
DUTB ID 405

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika):
__________________________________________________________________________________
NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov):
__________________________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA / ID št. za DDV:
__________________________________________________________________________________
EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA:

________________________________________________________

Številka bančnega računa ponudnika: __________________________________________________
Bančni račun, odprt pri banki: ________________________________________________________
Telefon:

_____________________________________________________________________

Elektronski naslov:

_______________________________________________________________

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________________

PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnin) sta nepremični z ID znaki:



parcela 1974 1166 (ID 3546816) – delež do celote (1/1)
parcela 1974 1168 (ID 1942632) – delež do celote (1/1),

ki v naravi predstavljata nepozidana, povečini stavbna zemljišča za kmetijo (SKk), delno kmetijska (K1), manjši
delež pa za stanovanjske površine (SSe), v skupni izmeri 28.682 m2 - v nadaljevanju se navaja kot
»pogodbeni predmet«, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka:
6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

PONUJENA NETO CENA (v EUR) brez pripadajočega davka:
_____________________________ EUR.

Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga
bo plačal kupec.
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja do zaključka tega postopka zbiranja zavezujočih ponudb
(vključno s postopki podpisa prodajnih pogodb).

IZJAVLJAM(-O):
-

da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA in
KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA ZGORNJE PIRNIČE – DUTB ID 405« 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 pogodbenega predmeta;

-

da sem/smo vplačal(-i) varščino za resnost ponudbe dne _________________;

-

da ostaja ta ponudba v veljavi do konca tega postopka prodaje oziroma do morebitnega
izboljšanja te ponudbe s posredovanjem nove ponudbe.

KRAJ IN DATUM: _______________________________, ___________________

PODPIS (in žig pravne osebe):

_______________________________

