OBRAZEC:

»ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE«

PREDMET PONUDBE je nakup:
nepremičnine ID znak: del stavbe 2191-236-1, nastanitveni gostinski obrat v izmeri
805,2 m2, nepremičnine ID znak: del stavbe 2191-236-2, nastanitveni gostinski obrat v
izmeri 125,4 m2 in nepremičnine ID znak: del stavbe 2191-236-5, nastanitveni
gostinski obrat v izmeri 47,6 m2, vseh skupaj kot celota, nedeljivo.
PONUDNIK (ime in priimek / firma
ponudnika):______________________________________________________________________
NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov):
______________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: ____________________________________________
EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA: __________________________________________
Zakoniti zastopnik / pooblaščenec:__________________________________________
Številka bančnega računa ponudnika:________________________________________odprt pri banki:
___________________________________________
Kontaktna oseba: _______________________________________________
Telefon / GSM: ______________________________________________
Elektronski naslov: ______________________________________________________
PONUJENA NETO CENA (v EUR) brez vseh davkov:
______________________ EUR/neto (skupna cena nepremičnine, vključjoč vrednost
hipotekarnih bremen, ki se prevzemajo)
PONUJENI ČAS NAJEMNEGA RAZMERJA IN UŽITKA V KORIST PRODAJALCA CASINO
BLED d.d.: _____________________ mesecev
MESEČNA NAJEMNINA oz. NADOMESTILO ZA UŽITEK: _________________________ EUR/neto
Ostele ugodnosti najemnega razmerja:
Stroški, ki jih nosi najemnik:
Stroški, ki jih nosi najemodajalec:
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna.
IZJAVLJAM(-O):
- da sem/smo preučil(-i) Razpisno dokumentacijo in vabilo k oddaji nezavezujočih
ponudb za nakup nepremične DRUŽBE CASINO BLED d.d. z dne __________ in
brezpogojno in nepreklicno izjavljamo, da jih v celoti sprejemam;
- da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje;
- da ponudnik in njegove odgovorne osebe civilnopravno in kazenskopravno jamčim(o), da so podatki v ponudbi resnični in točni;

-

-

da sem/smo pregledali zemljiškoknjižne izpiske za nepremičnine in so nam
bremena teh nepremičnin poznana in smo jih z nakupom pripravljeni prevzeti;
da smo imeli možnost, da se seznanimo s potekom postopka pred Okrajnim
sodiščem v Radovljici opr. št. N 38/2017, zaradi določitve pogodbe o ureditvi
medsebojnih razmerij in izjavljamo, da bomo te podatke ohranili kot zaupne in jih ne
bomo posredovali v nobeni obliki nikomer, ter jih bomo uničili, če ne bomo
najugodnejši ponudnik in s prodajalcem sklenili pogodbe, najkasneje v roku 60 dni;
da lahko prodajalec CASINO BLED d.d. obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah
zapisane osebne podatke za namen izvedbe predmetnega postopka prodaje
predmeta tega razpisa.

KRAJ IN DATUM: ____________________ PODPIS (in žig pravne osebe): ________________________

OBVEZNE PRILOGE za primer, da je ponudnik tuja fizična ali pravna oseba:
• Izpis iz uradnega registra ali druge evidence (za pravne osebe);
• Izjavo, da zanj ne obstaja zakonska ovira po kateri po pravu Republike Slovenije
ne bi mogel postati lastnik predmeta prodaje.

