
ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA V 
STANOVANJSKEM OBJEKTU “LASTOVKA” 

 
1. PODATKI O PONUDNIKU 

Naziv ponudnika 
(ime in priimek / firma ponudnika) 

 

Naslov 
(stalno bivališče) 

 

Davčna številka, ID za DDV  
Številka bančnega računa ponudnika  
Bančni račun odprt pri banki  
Telefon  
Elektronski naslov  
Zakoniti zastopnik / pooblaščenec  

 
2. PONUDNIKU  JE SEZNANJEN 

- s komercialno tehničnim opisom stavbe 
- s katalogom vgrajenih materialov 
- s komercialnimi skicami, ki prikazujejo funkcionalno zasnovo, velikost, število pripadajočih parkirnih mest in ceno za vsako 

posamezno stanovanjsko enoto 
- kar vse je objavljeno na spletnem naslovu: www.dsu.si 
- da je bil pogodbeni predmet zgrajen na podlagi Gradbenega dovoljenja št. 351-1349/2017-27 za novogradnjo 

večstanovanjske stavbe na zemljišču katastrska občina 2636 BEŽIGRAD parcela 1821/1. Gradbeno dovoljenje je 
postalo pravnomočno dne 22.12.2017 

- da se za prodajo  pogodbenega predmeta uporabljajo »Splošni pogoji prodaje posameznih delov večstanovanjske 
stavbe ''Lastovka''«, notarja Jerneja Jeromna, opr. št. SV 592/20 z dne 22.05.2020 (v nadaljevanju se navajajo tudi 
kot »splošni pogoji prodaje«), 

- da ima  prodajalec  pogodbeni  predmet  v posesti in da glede  njega ne obstoji  najemna  ali druga pogodba, ki bi 
kakorkoli obremenjevala pogodbeni predmet ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti 
pogodbenega predmeta. 

 
3. IZJAVE PONUDNIKA 

IZJAVLJAM(-O): 

* da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA 

št.    v STANOVANJSKEM OBJEKTU LASTOVKA« in z njim v celoti soglašam(-o), 

ter izjavljam(-o), da predstavlja bistveno sestavino te ponudbe; 

* da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje 

* da jamči (-mo), da so podatki v ponudbi resnični in točni 

* da sem(-smo) si predmet ponudbe ogledal(-i) 

* da lahko Prodajalec, (to je družba DSU-ing d.o.o.) obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah zapisane osebne podatke 
za namen izvedbe predmetnega postopka prodaje Predmeta Prodaje 

* da sem/smo dne           .        .2020 vplačal(-i) varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 Eur 

 
4. PONUDBENA CENA 

PONUDBA št. Ponujena cena v EUR (brez DDV) Ponujena cena z vključenim DDVjem 

Ponudbena cena za 
stanovanjsko enoto 

   

ki se nahaja v stanovanjskem objektu »LASTOVKA« na naslovu Linhartova ulica, v stavbi z ID znakom 2636-8386 
Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas 30 dni po izteku Razpisnega Roka. 
 
Kraj in datum:             podpis ponudnika 

   ,  žig pravne osebe        
    


