PRILOGA 1
PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČINE z ID znakom: del stavbe 2630-342-5, ki v naravi
predstavlja poslovni prostor v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg bratstva 1, 6330 Piran

Ponudnik:
Naslov:
Matična številka/EMŠO:
Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
• sem skrbno pregledal(a) besedilo javnega zbiranja ponudb št. 260-0001/2021/36 z dne 20. 5.
2021,
• mi je stanje nepremičnine v naravi poznano,
• sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno – kupljeno,
• imam plačane davke in prispevke,
• v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR;
• nisem povezan(a) s člani komisije ali cenilcem v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS1 (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18), ki kot povezane osebe šteje:
− fizično osebo, ki je 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,
− fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma
posvojitelja,
− pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
− drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali 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.
V skladu s tem za spodnjo nepremičnino ponujam:
Nepremičnina z ID
znakom

Izmera po
GURS (*neto

Delež

Ponudbena cena v EUR brez pripadajočega
davka*

tlorisna površina)

del stavbe 2630-342-5

167,30

1/1

*Ponudbena cena za nepremičnino mora znašati najmanj 340.000 EUR brez pripadajočega davka.

Ponudba velja do:

Kraj in datum:

Podpis:

