Priloga št. 1
PODATKI O PONUDNIKU

Ime, priimek, oz. firma ponudnika:
Naslov stalnega bivališča oz.
sedež ponudnika:
Davčna številka oz.
ID za DDV ponudnika:
EMŠO oz. matična številka:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:
Faks:
Številka TRR z navedbo bank:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kraj in datum, …………………………

Ponudnik: ……………………….
(Žig)
Podpis: …….……………………

Priloga št. 2

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa
za nakup nepremičnine:
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Odranci:
A. Komunalno opremljeno stavbno zemljišče:
- parc. št. 1400/10, ID znak 137-1410/10-0, k.o. Odranci, površina zemljišča znaša 6.686 m²

Izklicna cena nepremičnine pod točko A. je 133.720,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 160.464,00 EUR) in ga plača kupec.

Stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje velja, da je v ceni zajet komunalni prispevek
in se bo po plačilu kupnine izdal račun. Komunalni prispevek v izklicni ceni zemljišča
predstavlja 17,00 EUR/m2.
V ceni komunalnega prispevka je zajeto:
– voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, zemeljski plin, cesta s pločniki in
ulično razsvetljavo.
Električni priključek se izvede po pogojih distributerja iz obstoječe trafo postaje.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin (točka A):
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati Odloka o
prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12) in Odlok o Strategije

prostorskega razvoja občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07, 50/12).
.

Kraj, datum:
.....................................................................

Ponudnik:
............................................................
Podpis
.........................................................

Priloga št. 3
Ponudnik:
............................................................
............................................................

PONUDBA
za nakup nepremičnine:
A. Komunalno opremljeno stavbno zemljišče:
- parc. št. 1400/10, ID znak 137-1410/10-0, k.o. Odranci, površina zemljišča znaša 6.686 m²

Izklicna cena nepremičnine pod točko A. je 133.720,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki se
prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost znaša 160.464,00 EUR) in ga plača kupec.

Stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje velja, da je v ceni zajet komunalni prispevek
in se bo po plačilu kupnine izdal račun. Komunalni prispevek v izklicni ceni zemljišča
predstavlja 17,00 EUR/m2.
V ceni komunalnega prispevka je zajeto:
– voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, zemeljski plin, cesta s pločniki in
ulično razsvetljavo.
Električni priključek se izvede po pogojih distributerja iz obstoječe trafo postaje.
Ponudbena cena je:
……………..…….................. EUR
z besedo
..............................................……………...........................................................................
Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe.
Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na
način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom.
Kraj in datum, …………………………

Ponudnik: ……………………….
Podpis:
(Žig) …….……………………

