Priloga 1

ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA KOCBEKOVA
ULICA 5 V CELJU – NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-3083-38
PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika):
__________________________________________________________________________
NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov):
__________________________________________________________________________
Številka bančnega računa ponudnika:____________________________________________
Bančni račun odprt pri banki:___________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Elektronski naslov:___________________________________________________________
Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________
PREDMET PONUDBE (nakup nepremičnine):
Stanovanje v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Kocbekova ulica 5, 3000 Celje, v
izmeri 30,80 m² , ID znak 1077-3083-38, posamezni del št. 38 v stavbi 3083 k. o. Celje (ID
5455148) (v nadaljevanju predmet prodaje), kot izhaja iz 1. točke vabila k oddaji zavezujočih
ponudb za nakup stanovanja Kocbekova ulica 5 v Celju.
PONUJENA CENA
v EUR:

Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas 90 dni od sklenitve prodajne pogodbe z
izbranim ponudnikom v predmetnem postopku prodaje predmeta prodaje.
Izjavljam/o:
preučil/i smo »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA
KOCBEKOVA ULICA 5 V CELJU – ID 1077-3083-38« in z njim v celoti soglašam/o ter
izjavljam/o, da predstavlja bistveno sestavino te ponudbe; da se strinjam/o s pogoji prodaje in
pravili postopka prodaje in da jamčim/o, da so podatki v ponudbi resnični in točni.
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo na
področju varovanja osebnih podatkov. Podatke zbiramo in obdelujemo izključno za namenom
obravnave vloge in neposredne komunikacije družbe z vlagateljem glede reševanja podane vloge.
Vlagatelj z datiranjem in podpisom vloge privoli v obdelavo osebnih podatkov za namen reševanja vloge.
Vlagatelj lahko pravice in obseg obdelave njegovih osebnih podatkov preveri pri družbi.

KRAJ IN DATUM____________________ Podpis (žig pravne osebe): ________________
Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Predsednik nadzornega sveta je mag.
Franjo Dolenc. Št. registracijskega vpisa:1/07139/00 Okrožno sodišče v Celju. Osnovni kapital 41.717.079,00 EUR. MŠ:1468952. ID za DDV:SI36092215.
Transakcijski računi: Nova KBM d.d. – SI56 0400 1004 9239 614, Deželna banka Slovenije d.d. – SI56 1910 0001 1319 663.

