
Priloga 1 

1 
 

PONUDBA ZA NAKUP 
premičnine: ___________________________________       

 
1. PODATKI O PONUDNIKU (IZPOLNIJO PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNI 
PODJETNIKI) 
 
Firma/naziv: ________________________________________________________________ 
 
Poslovni naslov (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka): 
___________________________________________________________________________ 
 
Matična številka: _______________________  Davčna številka: _______________________   
 
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe (ime in priimek, funkcija in žig): 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba (ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka): 
___________________________________________________________________________ 
 
2. PODATKI O PONUDNIKU (IZPOLNIJO FIZIČNE OSEBE) 
 
Ime in priimek: _______________________________________________________________ 
 
Naslov (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka):  ________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
EMŠO ________________________          Davčna številka ___________________________ 
 
Državljanstvo: _______________________________________________________________ 
 
Kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka): __________________________ 
 
3. PONUDBENA CENA 
 
Najnižja ponudbena cena za premičnino je razvidna iz namere o sklenitvi neposredne pogodbe za 
prodajo premičnin, št. 478-3/2018 z dne 24. 5. 2018. Ponudbena cena: _____________________EUR. 
 
4. IZJAVA O STRINJANJU S POGOJI IZ NAMERE  
 
Izjavljam, da sem skrbno pregledal(a) namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin, št. 
478-3/2018 z dne 24. 5. 2018, Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 
1000 Ljubljana, ter se v skladu z njeno vsebino strinjam in sprejemam vse pogoje iz te namere. Izjavljam, 
da mi je stanje premičnine poznano in da sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način 
videno-kupljeno. V skladu s tem dajem ponudbo za premičnino kot sledi: 
Vrsta premičnine: oprema  
Številka premičnine in opis (glej tabelo v nameri):  
__________________________________________________________________________ 
 
Ponudba velja in je zavezujoča do vključno 13. 7. 2018.  
 
 
Kraj in datum: _________________________   Podpis in žig: ___________________________ 
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