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DEZINVESTICIJE SHSE (OP 640)

Izdaja: 2

Obrazec
OBS - 640-1 ODDAJA PONUDBE

Strani: 5

________________________________
Ime in priimek / Naziv ponudnika
________________________________
Naslov / Sedež ponudnika

ODDAJA PONUDBE

Skladno z objavljenim povabilom k oddaji ponudbe za prodajo (ustrezno označi)
 nepremičnine
 premičnine
in navodili iz razpisne dokumentacije podajamo pisno ponudbo za nakup
_______________________________________________
(navedba premičnine / nepremičnine – zap. št, naslov)

Ponujena cena: _______________ EUR.

__________________________
(žig in podpis ponudnika)

Kraj in datum: _______________
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PODATKI O PONUDNIKU IN PRILOGE
FIZIČNA OSEBA

PRAVNA

OSEBA

Ime in priimek:

Firma:

Naslov:

Sedež:

Št. transakcijskega računa in naziv banke:

Št. transakcijskega računa in naziv banke:

EMŠO:

Matična številka:

Davčna številka:

ID za DDV:

Telefon / GSM:

Zakoniti zastopnik:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:

Telefon / GSM:

Elektronska pošta:

Priloge:
1. Kopija osebnega dokumenta
2. Potrdilo o plačani varščini

OBS - 640-1 Oddaja ponudbe, Izd. 2

Priloge:
1. Izpis iz poslovnega ali sodnega registra
2. Potrdilo o plačani varščini
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IZJAVA
_______________________________________________________________
(ime in priimek oz. firma)

izjavljam/o, da podajamo zavezujočo ponudbo za nakup premičnine / nepremičnine
_______________________________________________
(navedba premičnine / nepremičnine – zap. št, naslov)

z dne _____________________
v svojem imenu in za svoj račun.

__________________________
(žig in podpis ponudnika)

Kraj in datum: _______________
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IZJAVA
S podpisom te izjave __________________________________________________
(ime in priimek oz. firma)

Izjavljam, da:
-

sem v celoti seznanjen z vsebino razpisa in pogoji prodaje, ter jih v celoti sprejemam,
sem seznanjen z vsemi prilogami in pojasnili, ki bodo ali so bila objavljena na spletni strani prodajalca poleg
razpisne dokumentacije,
sem plačal varščino v višini _____________EUR, kar znaša _____% izklicne cene,
sem v celoti seznanjeni z dejanskim in pravnim stanjem premičnine / nepremičnine, za katere nakup oddajam
ponudbo,
ne bom od prodajalca zahteval vračila varščine v primeru, da je prodajalec upravičen do zadržanja varščine
zaradi izpolnjenih pogojev, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v ponudbeni dokumentaciji resnični in
da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost,
fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu in
se odrekam vsem morebitnim odškodninskim zahtevkom.

Ponudba velja do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

__________________________
(žig in podpis ponudnika)

Kraj in datum: _______________
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IZJAVA
S podpisom te izjave __________________________________________________
(ime in priimek oz. firma)

Izjavljam, da:
- nisem s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa
do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali
nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma
partnerska zveza prenehala ali ne,
- nisem s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
- nisem pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- nisem na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja
dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

__________________________
(žig in podpis ponudnika)

Kraj in datum: _______________
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