
 
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.; skrajšano ime: JP GSZ; matična številka: 
1306383000; ID za DDV SI13079425; sedež: Grajska ulica 7, Maribor; osnovni kapital: 22.876,00 EUR;  

srg: 2003/00903, Okrožno sodišče Maribor 

 

Priloga 1 
PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE – 

nepremičnine s parc. št.      , vse k.o.       do celote (1/1) 

 

Ponudnik:______________________________________________                  

 

Naslov:_________________________________________________  

Matična številka/EMŠO:__________________________________  

Identifikacijska številka za DDV/davčna 

številka:_________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba:  

Elektronski naslov kontaktne osebe:  

Telefon:  

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 

a) sem skrbno pregledal(a) povabilo k pristopu k oddaji ponudbe št.       z dne       in da v njem 

nisem našel(a) napake,  

b) mi je stanje nepremičnine v naravi poznano, 

c) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno; 

d) imam plačane davke in prispevke in 

e) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR. 

f) nisem povezan s člani komisije ali cenilcem v smislu 51/7 člena Zakona o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18), ki kot povezane osebe šteje: 

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do  katerega  

        koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v  

        zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do  

        drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali  

        ne,  

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma  

        posvojitelja,  

- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in  

- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju  

        povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi  

        nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.  

 

V skladu s tem dajem ponudbo kot sledi:   

 
PONUDBENA CENA*: ________________________ EUR + 22% DDV oz.  2% DAVEK NA PROMET Z 

NEPREMIČNINAMI 

 

Ponudba velja do:      . 

 

Kraj in datum:                                                                                         

 

  

 

 

Podpis: 

 

 

 
*Ponudbena cena mora biti najmanj      , brez vključenega davka. 


