Priloga št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

1. Ime, priimek oz. naziv
firme ponudnika: _______________________________________________________
2. Naslov stalnega bivališča oz.
Sedež ponudnika: _______________________________________________________
3. Davčna številka ponudnika
oz. ID za DDV ponudnika _________________________________________________
4. EMŠO oz. matična številka.______________________________________________
5. Ime kontaktne osebe:____________________________________________________
6. Elektronski naslov
kontaktne osebe: __________________________________________________________
7. Telefon kontaktne
osebe:____________________________________________________________________
8. Naziv banke ponudnika
in številka TRR:___________________________________________________________
9. Odgovorna oseba
za podpis pogodbe:_________________________________________________________

Kraj_________________________________________
Datum:_______________________________________
Ponudnik:_______________________
Podpis:__________________________

Priloga št. 2
Ponudnik:____________________________________________________________________

PONUDBA
za nakup stanovanja v Gornji Radgoni, navedenega v javnem zbiranju ponudb za prodajo stv arnega
premoženja v lasti Občine Gornja Radgona z dne 28. 6. 2021 in sicer:

• stanovanje številka 7, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi št. 1006 na
naslovu Porabska ulica 8, Gornja Radgona, na zemljišču parc. št. 227/1
k.o. 184 Gornja Radgona in ki je velikosti 46,90 m2. Objekt je grajen leta
1984. Stanovanje je zasedeno na podlagi najemne pogodbe kot neprofitno
stanovanje. Etažna lastnina je vzpostavljena. Energetska izkaznica za
stanovanje je izdelana dne 18. 6. 2021, št. 2021-747-291-87463 in velja do
18. 6. 2031. K stanovanju spada tudi sorazmerni del pripadajočega
stavbišča pod objektom ter sorazmerni del na splošnih in skupnih delih
stavbe v etažni lastnini.
Na osnovi javnega razpisa za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za nakup stanovanja, ki
predstavlja zgoraj navedeni nepremičnini, na naslovu Trg svobode 6, Gornja Radgona dajem skupno
zavezujočo ponudbo:
Skupna ponudbena cena je __________________________________ EUR
z besedo __________________________________________ EUR.
Rok plačila kupnine je v roku 30 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Izjavljam, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom, sestavni del katere je tudi

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA Z IZJAVO:

Spodaj podpisani ponudnik izjavljam da z oddajo ponudbe potrjujem, da v celoti sprejemam
pogoje javnega razpisa-postopek zbiranja ponudb, objavljenega na spletni strani Občine Gornja
Radgona www.gor-radgona.si, ter se zavezujem skleniti pogodbo za nakup nepremičnine.

Kraj_______________________________

Ponudnik:___________________________

Datum:_____________________________

Podpis:_____________________________

