ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP

STANOVANJA
V KOMPLEKSU CELOVŠKI DVORI
Izpolni ponudnik kot fizična oseba:
PONUDNIK (ime in priimek):______________________________________
NASLOV (stalno bivališče):
_____________________________________________________________
ROJSTNI DATUM:______________________________________________
Številka bančnega računa ponudnika:_______________________________
Bančni račun, odprt pri banki:______________________________________
Telefon / GSM:_________________________________________________
Elektronski naslov: ______________________________________________

Izpolni ponudnik kot pravna oseba:
PONUDNIK (firma ponudnika): ____________________________________
NASLOV (poslovni naslov):
_____________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: ___________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA: ___________________________________________
Številka bančnega računa ponudnika: _______________________________
Bančni račun, odprt pri banki: _____________________________________
Zakoniti zastopnik: ______________________________________________
Telefon: ______________________________________________________
Elektronski naslov: ______________________________________________

PREDMET PONUDBE: nakup nepremičnin/-e:
1. mesto po preferenčnem vrstnem redu – paket posameznih delov, ki zajema stanovanje z oznako:
______________ ter pripadajočo shrambo in parkirno/-a mesto/-a, kot izhaja iz Prodajnega cenika
DUTB (Priloga 1 Vabila z dne 10.04.2017);
2. mesto po preferenčnem vrstnem redu – paket posameznih delov, ki zajema stanovanje z oznako:
______________ ter pripadajočo shrambo in parkirno/-a mesto/-a, kot izhaja iz Prodajnega cenika
DUTB (Priloga 1 Vabila z dne 10.04.2017);
3. mesto po preferenčnem vrstnem redu – paket posameznih delov, ki zajema stanovanje z oznako:
______________ ter pripadajočo shrambo in parkirno/-a mesto/-a, kot izhaja iz Prodajnega cenika
DUTB (Priloga 1 Vabila z dne 10.04.2017).

PONUJENA CENA (v EUR): Ponudnik za predmetne nepremičnine ponuja:
1. za paket posameznih delov, naveden pod »1. mesto po preferenčnem vrstnem redu« kupnino v višini
_____________ EUR (z besedo: ___________________________);
2. za paket posameznih delov, naveden pod »2. mesto po preferenčnem vrstnem redu« kupnino v višini
_____________ EUR (z besedo: ___________________________);
3. za paket posameznih delov, naveden pod »3. mesto po preferenčnem vrstnem redu« kupnino v višini
_____________ EUR (z besedo: ___________________________).
V predhodnem odstavku navedeni zneski že vsebujejo ustrezen davek na dodano vrednost v zakonsko
predvideni višini. Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja še 30 dni od poteka roka za izbor iz drugega
odstavka točke 2.3 Vabila.
IZJAVLJAM(-O):











da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV –
STANOVANJ – V KOMPLEKSU CELOVŠKI DVORI« (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 preučil(-i) Splošne pogoje prodaje posameznih delov stanovanjsko poslovnih objektov
kompleksa Celovški dvori v Ljubljani, ki jih je v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 501/16 z dne 12.10.2016
pripravila notarka Meta Zupančič iz Ljubljane;
da sem/smo bil(-i) na dan ogleda predmetnih nepremičnin seznanjen(-i) s popisom pomanjkljivosti
posameznih delov stavb (v nadaljevanju Popis lastnosti) in da sem/smo si predmetne nepremičnine
podrobno ogledal(-i) ter sem/smo preučil(-i) vso s predmetnimi nepremičninami povezano
dokumentacijo in relevantna dejstva, 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:

Obvezna priloga: − s strani ponudnika podpisan Popis lastnosti

PODPIS (in žig pravne osebe):

