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ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP  
HOTELOV NA MARIBORSKEM POHORJU  

 
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 sklopa nepremičnin) (ustrezno obkrožiti enega ali več sklopov nepremičnin): 

a) Hotel Arena (DUTB ID 127)      DA NE 

b) Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk (DUTB ID 132)  DA NE 

c) Hotel in depandansa Videc (DUTB ID 134)    DA NE 

d) Apartmaji Pohorske Terase (DUTB ID 862)    DA NE 

 

ki so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v 
nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).  

Nepremičnine iz točke a), b), c) in d) se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«. 

Specifike vsakega posameznega pogodbenega predmeta so navedene v Prilogi 1, 2, 3 in 4 »Vabila k 
oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotelov na Mariborskem Pohorju – DUTB ID 127, 132, 134 in 862«. 

 

Potencialni kupec (ponudnik) je seznanjen: 

- da se pogodbeni predmet prodaja tako po posameznih sklopih nepremičnin kot kombinacija več sklopov 
nepremičnin; 

- da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«; 

- da je prodajalec tudi lastnik osnovnih sredstev (t.i. hotelska oprema), ki se nahaja v pogodbenem predmetu (v 
nadaljevanju »premičnine«), slednje so tudi pogodbeni predmet po tem Vabilu; 

- da se premičnine prodajajo brez dokumentacije in garancijskih listov ter Prodajalec ne odgovarja za količinska 
odstopanja med ugotovljeno – dogovorjeno količino in dejansko količino premičnin; 
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- da bo lahko izbrani ponudnik naknadno izjavil, da oddajo ponudbo za nakup SPV-ja, saj ima Prodajalec za takšen 
primer nakupa ustanovljeno namensko družbo DUP Pohorje d.o.o.; 

- da glede dela pogodbenega predmeta (razen glede Hotela Arena) poteka upravni spor glede manjšega dela 
plačila komunalnega prispevka. 

 

PONUJENA NETO CENA (v EUR) brez pripadajočega davka, ki izraža ponudbo za vse zgoraj 
ustrezno označene sklope nepremičnin: 

 _____________________________ EUR. 
 
Pripadajoči davek na nepremičnine: 
- 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja 
svoje registrirane dejavnosti) (Hotel Arena (DUTB ID 127), Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk (DUTB 
ID 132), Hotel in depandansa Videc (DUTB ID 134)) oz. 
- 22% DDV (Apartmaji Pohorske Terase (DUTB ID 862)) 

in davek na premičnine (22% DDV) bo obračunan v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi in ga bo plačal 
kupec. 
 
V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnih upravičencev, so le ti dolžni ponuditi 
neto ceno, pri čemer bo le ta enako obdavčena kot izhaja iz prejšnjega odstavka te točke.  
 
Ustrezno obkrožite, ali boste pri nakupu nepremičnine, kadar je ta obdavčena z DPN, v skladu s 45. 
členom ZDDV-1 uveljavljali pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV (obrnjena davčna obveznost 
po 76. a členu ZDDV-1):  DA  NE 
 
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas devetdesetih (90) dni  po izteku Razpisnega Roka. 
 
 
IZJAVLJAM(-O): 

- da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HOTELOV NA 
MARIBORSKEM POHORJU – DUTB ID 127, 132, 134 in 862« 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; 

- da sem/smo vplačal(-i) varščino za resnost ponudbe dne ___.___.2020. 
 
 
 

 
KRAJ IN DATUM: __________________, ____________ 

 
PODPIS (in žig pravne osebe): 
 
 
_______________________________ 
 
 


