
 

    

P O N U D B A 
 
 
1. PREDMET PONUDBE 
 
Predmet prodaje je poslovni prostor z dvigalom v izmeri 264 m2 v drugi etaži poslovno–
stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 8, Bled, na parc. št. 75/4 k. o. Bled, v 
osrednjem območju centralnih dejavnosti (prostori knjižnice). 
 
 
2. PODATKI O PONUDNIKU: 
 

 Naziv   

 Naslov in sedež   

 Pooblaščenec za podpis pogodbe  

 Kontaktna oseba  

 Telefon kontaktne osebe  

 E-pošta:  

 Bančni račun (številka, banka)      
 

 Matična številka   

 ID številka za DDV  

 

 
3. VREDNOST PONUDBE 
 
Ponujena odkupna cena (brez davka na promet nepremičnin):  
 
________________________________EUR, z besedo ____________________________________________________ 
 

 
 

Ponudnik, ki bo ponudil nižjo kupnino, kot je izhodiščna vrednost 500.000,00 EUR, bo izločen.  

Najugodnejšemu ponudniku bo varščina upoštevana kot del že plačane kupnine. 

 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
  
 



                                                                                   

                                                                                   

 
 

IZJAVE 
 
Izjavljam: 

- da sem seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije za javno zbiranje ponudb in da z njo 

brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašam in v celoti sprejemam pogoje razpisne 

dokumentacije za odkup nepremičnine, 

- da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom, 

- da mi zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo nakupa predmeta javnega zbiranja 

ponudb. 

 

Izjava po 51. členu ZSPDSLS-1: Izjavljam, da nisem cenilec nepremičnine – poslovni prostor z 

dvigalom v izmeri 264 m2 v drugi etaži poslovno–stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska 

cesta 8, Bled ali član komisije za vodenje javnega zbiranja ponudb, št. 478-7/2021 ali z njimi 

povezana oseba, za katero se štejejo: 

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 

kateregakoli 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 oz. partnerska zveza 

prenehala ali ne, 

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca ali 

posvojitelja, 

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 % in 

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnemkoli pravnem temelju 

povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 

nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca 

 

 
Datum:     Žig:     Podpis: 
  
 


