
Obrazec 1 

PONUDBA 

Na osnovi javnega razpisa za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna, podajam naslednjo ponudbo za 

nakup nepremičnine, ki je predmet razpisa. 

NAZIV PONUDNIKA: 

NASLOV PONUDNIKA: 

KONTAKTNA OSEBA: 

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: 

TELEFON (GSM): 

TELEFAKS: 

DAVČNA ŠTEVILKA oz. ID ZA DDV: 

EMŠ0 oz. MATIČNA ŠTEVILKA: 

ŠTEVILKA TRR ZA VRAČILO VARŠČINE: 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS 
PONUDBE IN POGODBE: 

Oddajam ponudbo za nakup spodaj navedene nepremičnine za katero sem vplačal varščino: 

področje1. 	ZN Ro e IV: 

zap. 
št. 

št. parcele k.o. površina 
v m2  

izklicna cena 
v EUR brez DDV 

ponudbena cena in podpis 
v EUR brez DDV 
(navedite ponujeno vrednost za nakup In se poleg 
nje podpišite; podpis brez ponudbene vrednosti 
pomeni, da ponujate nakup po izklicni ceni) 

 25/260 1410-Mirna 583 17.490,00 

 25/262 1410-MIrna 499 14.970,00 

 25/263 1410-Mirna 492 14.760,00 

 25/264 1410-Mirna 435 13.050,00 

 25/266 1410-Mirna 671 20.130,00 

 25/267 1410-Mirna 563 16.890,00 

 25/268 1410-Mirna 565 16.950,00 

 25/269 1410-Mirna 569 17.070,00 

 25/295 1410-Mirna 660 19.800,00 

2. 	ostala zeml'išča: 
za p. 
št. 

št. parcele k.o. površina 
v m2 

izklicna cena 
v EUR brez DDV 

ponudbena cena in podpis 
v EUR brez DPN 
(navedite ponujeno vrednost za nakup in se poleg 
nje podpišite; podpis brez ponudbene vrednosti 
pomeni, da ponujate nakup po izklicni ceni) 

 307* 1418-Lukovek 3.492 3.224,24 

 347* 1418-Lukovek 2.824 1.613,37 



3. 	zemljišča z objektom: 

zap. 
št. 

št. parcele k.o. površina 
zemljišča v m2  

neto površina 
objekta/m2 

izklicna 	cena 	v 
EUR brez DPN 

ponudbena cena in podpis 
v EUR brez DPN 
(navedite ponujeno vrednost za nakup in 
se 	poleg 	nje 	podpišite; 	podpis 	brez 
ponudbene vrednosti pomeni, da ponujate 
nakup po izklicni ceni) 

10. 1498/3* 1410-Mirna 1.075 112,60 15.725,00 

zemljišča so predmet u ejanja na podlagi Z kona o kmetijskih zemljiščih (URI. RS št. 71/11 — uradno prečiščeno esedilo, 58/12 In 27/16), 
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 —ZON, 67/02, 110/02 —ZGO-1, 115/06 — ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 
17/14, 24/15, 9/16 — ZGGLRS in 77/16) zato morajo kupci skladno z zakonskimi zahtevami podati ponudbo v enaki višini pri Upravni enoti 
Trebnje, ko bo ponudba za prodajo objavljena na oglasni deski in v roku, ki bo razpisan. 

4. 	stanovan e: 
zap. 
št. 

stavba 	in 
del stavbe 

k.o. uporabna neto površina v m2  izklicna cena v 
EUR brez DPN 

ponudbena cena in podpis 
v EUR brez DPN 
(navedite ponujeno vrednost za nakup in 
se 	poleg 	nje 	podpišite; 	podpis 	brez 
ponudbene 	vrednosti 	pomeni, 	da 
ponujate nakup po izklicni ceni) 

12. 
960 5 
960-

-
6 

1410-Mirna 

57,90 (stanovanje) 
2,06 (klet) 
4,27 (loža 1) 
2,46 (loža 2) 

64,00 (skupaj uporabna površina) 

61.760,00 

PLAČILO VARŠČINE: 

TRR: SI56 0110 0010 0021 292 (Banka Slovenije) 

sklic: SIO0 722100 

namen: varščina za 	 (št. parcele) 

S podpisom ponudbe potrjujem: 

da sem v celoti seznanjen z vsebino razpisa in pogoji prodaje ter jih v celoti sprejemam, 
da sem seznanjen z vsemi prilogami in pojasnili, ki so bila objavljena na spletni strani prodajalca poleg 
razpisne dokumentacije, 
da sem v celoti seznanjen z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnin za katerih nakup oddajam 
ponudbo, 
da ne bom od prodajalca zahteval vračila varščine v primeru, da je prodajalec upravičen do zadržanja 
varščine zaradi izpolnjenih pogojev, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, 
pod kazensko in materialno odgovornostjo Izjavljam, da so vsi v prijavi navedeni podatki resnični in 
točni. 

Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudb. 

Priloge: 
fotokopija osebnega dokumenta 
potrdilo o vplačilu varščine 

Kraj in datum: 	 Ponudnik: 

(žig In podpis) 
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