
Obrazec 1 

PONUDBA 

Na osnovi javnega razpisa za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna, podajam naslednjo ponudbo za nakup 

nepremičnine, ki je predmet razpisa. 

NAZIV PONUDNIKA: 

NASLOV PONUDNIKA: 

KONTAKTNA OSEBA: 

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: 

TELEFON (GSM): 

TELEFAKS: 

DAVČNA ŠTEVILKA oz. ID ZA DDV: 

EMŠO oz. MATIČNA ŠTEVILKA: 

ŠTEVILKA TRR ZA VRAČILO VARŠČINE: 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS 
PONUDBE IN POGODBE: 

Oddajam ponudbo za nakup spodaj navedene nepremičnine za katero sem vplačal varščino: 

zap. 

št. 

št. parcele k.o. površina 

V M
2 

izklicna cena 

v EUR brez DDV 

ponudbena cena in podpis 
v EUR brez DDV 
(navedite ponujeno vrednost za nakup in se poleg nje podpišite; podpis 
brez ponudbene vrednosti pomeni, da ponujate nakup po Izklicni ceni) 

 25/157 1410-Mirna 1.553 m2 

98.240,00  25/158 1410-Mirna 1.341 m2 

 25/159 1410-Mirna 176 m2 

PLAČILO VARŠČINE: 
TRR: 5156 0110 0010 0021 292 (Banka Slovenije) 
sklic: 5100 722100 
namen: varščina za 25157 

S podpisom ponudbe potrjujem: 
- 	da sem v celoti seznanjen z vsebino razpisa in pogoji prodaje ter jih v celoti sprejemam, 

da sem seznanjen z vsemi prilogami in pojasnili, ki so bila objavljena na spletni strani prodajalca poleg razpisne dokumentacije, 
da sem v celoti seznanjen z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnin za katerih nakup oddajam ponudbo, 
da 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 v prijavi navedeni podatki resnični in točni. 

Potrjujem, da bom prodajalcu prodal nazaj dele kupljenih parcel za potrebe izgradnje: 
- 	povezovalne poti do vrtca (navezava na parcelo 25/2, k.o. 1410-Mirna), ki jo namerava izgraditi na južnem delu parcel 25/157 in 

25/158, 
povezovalne poti od blokov na Sokolski ulici do LC926451, ki jo namerava izgraditi na vzhodnem delu parcel 25/158 in 25/159. 

Zavezujem se prodati del parcele prodajalcu nazaj po nakupni ceni (preračunano na m2) za namen izgradnje povezovalnih poti. 

Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudb. 

Priloge: 
fotokopija osebnega dokumenta 

potrdilo o vplačilu varščine 

Kraj in datum: 

Ponudnik: 

(žig in podpis) 
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