RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB
Int. 3-2018
NASLOV

»PRODAJA NEPREMIČNIN«

VELENJE, OKTOBER 2018

1.
ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB – POVABILO K DAJANJU
PONUDB
Javno povabilo k zbiranju ponudb za izvedbo prodaje »PRODAJA NEPREMIČNIN (parkirna mesta
v objektu Razgledi ob Paki v Velenju)«, ki ga izvaja organizator zbiranja ponudb (v nadaljevanju
»prodajalec«), ki je lastnik nepremičnin:
HTZ Velenje, I.P., d. o. o.
Partizanska cesta 78,
3320 VELENJE
matična številka 1470647,
davčna številka SI 66669413,
ki ga zastopa direktorica mag. Suzana Koželjnik
2.

POVABILO K ODDAJI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Zbiranje ponudb se izvaja po postopku zbiranja ponudb s pogajanji po predhodni objavi, ki je
objavljena na spletnih straneh Premogovnika Velenje d.o.o. in HTZ Velenje, I.P., d.o.o.. Prodajalec
vabi ponudnike, da v postopku zbiranja ponudb predložijo ponudbo v skladu s to razpisno
dokumentacijo.
Prodajalec izvaja dvofazni postopek zbiranja ponudb: v prvi fazi ponudniki na podlagi objave
predložijo zavezujočo izhodiščno ponudbo, v drugi fazi (ki ima lahko več krogov oziroma izborov),
v katero prodajalec vključi dodatna pogajanja o ponudbeni ceni, pa ponudniki predložijo končno
ponudbo.
2.1.

PREDLOŽITEV ZAVEZUJOČIH PONUDB

Vsak ponudnik lahko pred oddajo zavezujoče izhodiščne ponudbe zaprosi prodajalca za dodatne
informacije glede predmeta prodaje ter si lahko predmet prodaje po predhodnem dogovoru s
organizatorjem podrobno ogleda. Informacije bodo na voljo na elektronskem naslovu
stane.blagotinsek@rlv.si.
Ponudniki lahko oddajo ponudbeno dokumentacijo (ponudbe) za posamezno parkirno mesto ali za
celoto.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na zahtevanih oziroma priloženih razpisnih obrazcih iz
te razpisne dokumentacije. Vsi razpisni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani
pristojne oziroma pooblaščene osebe.
Na začetku ponudbene dokumentacije naj bo priloženo kazalo. Obrazci ponudbene dokumentacije
naj bodo zloženi po vrstnem redu iz točke 2.2.
Ponudbene dokumentacije se predložijo osebno, po pooblaščencu ali priporočeno po pošti.
Ponudbene dokumentacije ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Ponudbene dokumentacije se bodo štele za pravočasne, če bodo predložene v zaprtih kuvertah
najkasneje do roka za oddajo ponudb; to je do ponedeljka, 31.10.2018 do vključno 12. ure oz.
z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z
organizatorjem prodaje, na naslov prodajalca:
HTZ Velenje, I.P., d. o. o.
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Kadrovsko splošno področje – EKSPEDIT s pripisom: NE ODPIRAJ - PONUDBA
ZBIRANJE PONUDB »PRODAJA NEPREMIČNIN«
Ovojnica mora imeti na zadnji strani napisan naslov pošiljatelja.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo na tem javnem zbiranju ponudb.
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Nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval in jih bo izločil iz postopka odpiranja ponudb ter jih
neodprte vrnil ponudnikom. Popolne ponudbe bo v roku 7 dni od prejema obravnavala komisija.
Odpiranje ponudb ni javno.
2.2. POPOLNA PONUDBENA DOKUMENTACIJA MORA VSEBOVATI
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Zavezujočo ponudbo
Originalno potrdilo o plačani varščini
Podatki o ponudniku (točka 5.1.)
Pisna izjava kupca, da mu je poznana vsebina razpisa ter da brezpogojno
sprejema razpisne pogoje (točka 5.2.)
Vzorec pogodbe (točka 5.3.)
Izjava glede razkritja kupca o povezanosti oseb (točka 5.4)

Ponudniki v ponudbeni dokumentaciji predložijo zahtevane dokumente iz točke 2.2!
3.

SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

3.1.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB JE IZVEDBA:
»PRODAJA NEPREMIČNIN 1«
zneski V EUR

Vrsta sredstva/nepremičnine

Lokacija

IZHODIŠČNA CENA
BREZ DDV

GARAŽNO PARKIRNO MESTO ID6289930-964-4809-1

Cesta Talcev 12, 3320 Velenje

7.306

GARAŽNO PARKIRNO MESTO ID6289938-964-4809-9

Cesta Talcev 12, 3320 Velenje

7.306

GARAŽNO PARKIRNO MESTO ID6289970-964-4809-41 Cesta Talcev 12, 3320 Velenje

7.306

ZUNANJE PARKIRNO MESTO ID6270231-964-2704/15 Cesta Talcev 12, 3320 Velenje

2.740

Predmet javnega zbiranja ponudb je celoten sklop nepremičnin ali posamezne nepremičnine
po ID znaku ponujenih nepremičnin.
Prodajalec bo pisno povabil ponudnike s popolno ponudbeno dokumentacijo ob izpolnjevanju
vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije na pogajanja o končni ponudbeni
vrednosti.
Po zaključenih pogajanjih, ki lahko potekajo v več krogih oz. izborih, bodo ponudniki predložili
veljavno končno ponudbo.
Prodajalec bo po zaključnih pogajanjih pridobil soglasja od nadzornih organov družbe za
izvedbo posla.
Izključena je obveznost prodajalca (ne glede na fazo izbirnega postopka), da sklene pogodbo s
katerimkoli ponudnikom.

1

Prodajalec obvešča vse zainteresirane strani tudi o naslednjih zadevah:
a) Prodajalec bo pridobil soglasje od nadzornih organov družbe za izvedbo posla.
b) Parkirna mesta so prosta bremen.
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Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak
ne bo upoštevano.
3.2.

VELJAVNOST PONUDB

Veljavnost zavezujoče izhodiščne ponudbe je 150 dni od oddaje z možnostjo sporazumnega
podaljšanja.
Veljavnost zavezujočih kasnejših ponudb je 150 dni od oddaje z možnostjo sporazumnega
podaljšanja.
4.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki v ponudbeni dokumentaciji predložijo le zahtevane dokumente v točki 2.2!
4.1.

JEZIK

Postopek zbiranja ponudb poteka v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudbena dokumentacija, ki
se nanaša na javno zbiranje ponudb, je lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.
Zahtevana potrdila so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.
Če prodajalec ob pregledovanju in ocenjevanju ponudbene dokumentacije meni, da je potrebno del
ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva,
da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok.
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudbena dokumentacija v slovenskem jeziku.
4.2. NAČIN IN ROK PLAČILA VARŠČINE ZA RESNOST PONUDBE
Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki
znaša 5% od vrednosti posameznega parkirnega mesta izhodiščne cene brez DDV in se najkasneje do
oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR pri Novi Kreditni banki Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, št. SI56 0451 5000 3477 570, z obveznim sklicem na 66669413. Potrdilo o plačani
varščini je obvezna sestavina ponudbe.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti organizatorja vrnjena
najkasneje v 14 dneh od zaključitve posla.
4.3.

NAČIN IN ROK PLAČILA

Ponudbena cena ne vsebuje davka od prometa prodaje nepremičnin. Ponudbena cena se v postopku s
pogajanji lahko spremeni. Davek od prodaje predmeta prodaje (DDV in/ali davek na promet
nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV in/ali davek na promet
nepremičnin) in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Vrednost ponudbe mora zajemati vse
stroške vezane na izvedbo javnega zbiranja ponudb.
Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte vse stroške in dajatve, ki so potrebni, da se predmet
razpisa v razpisanem obsegu v celoti realizira. Prodajalec ne prevzema in ne bo priznal nobenih
stroškov v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbene dokumentacije na predmetno javno zbiranje
ponudb.
4.4.

MERILO ZA OCENJEVANJE IZHODIŠČNIH IN KONČNIH PONUDB

Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali
konkurenčne pogoje, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
4.5.

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Prodajalec bo pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije ponudnikom posredoval le na podlagi
pisnih vprašanj, ki jih ponudniki pošljejo na elektronski naslov robert.kozar@rlv.si. Vsi morebitni
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odgovori na postavljena vprašanja so obvezujoči za ponudnike in postanejo sestavni del te razpisne
dokumentacije. Prodajalec si pridržuje pravico, da delno spremeni ali dopolni razpisno
dokumentacijo. Sprememba ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo objavljena na spletni strani
http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1409.
4.6.

PRIJAVA NA JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.
4.7.

IZDELAVA PONUDBE

Ponudniki pripravijo izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in
zahtevane priloge iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih
(priporočenih) obrazcih.
Ponudba se bo štela za popolno, če bo vsebinsko ustrezala razpisnim pogojem. Napake, ki jih odkrije
prodajalec pri pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno prodajalec ob pisnem soglasju
ponudnika, pri tem se cena ne sme spreminjati.
4.8.

ZAUPNOST PODATKOV OZIROMA DOKUMENTOV

Ponudnik naj obrazce in izjave, ki so zaupni ali poslovna skrivnost, označi s pripisom »ZAUPNO ali
POSLOVNA SKRIVNOST« in s podpisom odgovorne osebe ponudnika.
4.9.

USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s
ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali kateremkoli
ponudnikom, je izključena.
4.10. SKLENITEV POGODBE
Prodajalec bo po končanem postopku izbire ponudnika pridobil potrebna soglasja, ki predstavljajo
odložne pogoje za sklenitev pogodbe in zajemajo soglasje nadzornih organov.
Izbrani ponudnik bo povabljen k podpisu pogodbe v rokih, določenih s strani prodajalca.
V primeru, da do podpisa pogodbe v določenem roku ne pride zaradi razlogov na strani ponudnika,
se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo
prodajalec zadržal plačano varščino za resnost ponudbe, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene
kazni. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Vzorec (predlog) pogodbe je predstavljen pod točko 5.3.
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5.

OBRAZCI

5.1. PODATKI O PONUDNIKU (fizične in pravne osebe)

NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
MATIČNA ŠTEVILKA (izpolni samo pravna oseba):

ODGOVORNA OSEBA, POOBLAŠČENEC OZ. ZAKONITI ZASTOPNIK ZA PODPIS POGODBE:

Datum:

Žig (samo pravna oseba):
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Podpis:

5.2. IZJAVA PONUDNIKA O POZNAVANJU VSEBINE TER SPREJEMANJU POGOJEV
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVA

ponudnik
naslov
ki ga zastopa
izjavljam
a) da v celoti, brez pridržkov, sprejemam pogoje razpisne dokumentacije za prodajo zemljišča
na podlagi javnega zbiranja ponudb št. Int. 3-2018;
b) da so vsi podatki, navedeni v ponudbi, resnični.

Datum:

Žig (samo pravna oseba):
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Podpis:

5.3.

VZOREC (PREDLOG) POGODBE

1. PRODAJALEC:
HTZ VELENJE, I.P., d.o.o., Partizanska ceste 78, 3320 Velenje, matična št.: 1470647000,
ID za DDV: SI66669413, ki ga zastopa direktorica mag. Suzana Koželjnik
2. KUPEC:
skleneta naslednjo
POGODBO O PRODAJI NEPREMIČNIN
Uvodna ugotovitev
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
1. Da je prodajalec do celote (1/1) zemljiškoknjižni lastnik naslednjih nepremičnin v
Velenju, in sicer:
• ID znak: del stavbe 964-4809-1,
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 1 (ID 6289930), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 14,7 m2
• ID znak: del stavbe 964-4809-9
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 9 (ID 6289938), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 13,5 m2
• ID znak: del stavbe 964-4809-41
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 41 (ID 6289970), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 14,6 m2
Prodajalec ima solastniški delež do idealnih 249/10000 na vseh skupnih delih nepremičnine
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809.
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je pri nepremičninah, navedenih v prvi točki tega
člena, na podlagi Pogodbe o prodaji nepremičnin z dne 31.03.2017 vknjižena brezplačna
služnostna pravica dostopa, hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi v korist
vsakokratnega lastnika nepremičnine: stavba 4807 del stavbe 4, (ID 6290904), stavba
4809 del stavbe 1 (ID 6289930), stavba 4809 del stavbe 6 (ID 6289935), stavba 4809 del
stavbe 7 (ID 6289936), stavba 4809 del stavbe 9 (ID 6289938), stavba 4809 del stavbe
34 (ID 6289963), stavba 4809 del stavbe 35 (ID 6289964), stavba 4809 del stavbe 26
(ID6289955), stavba 4809 del stavbe 41 (ID 6289970), parcela 2704/15 (ID 6270231),
parcela 2704/23 (ID 6270242), parcela 2704/32, vse katastrska občina 964 VELENJE;
ID omejitve 18775882.
2. Da je prodajalec do celote (1/1) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine ID znak:
parcela 964 2704/15 katastrska občina 964 VELENJE parcela 2704/15 (ID
6270231), zunanje parkirno mesto, neto tlorisna površina 11 m2 .
Na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 18.06.2003 je pri nepremičnini, navedeni v
2. točki tega člena vknjižena služnostna pravica nemotenega dostopa, oziroma prehoda
oseb in dovoza, oziroma prevoza z motornimi vozili ali s stroji za izgradnjo in vzdrževanje
komunalne infrastrukture v korist TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.; ID omejitve
11302304.
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3. Da ima prodajalec veljavno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje za
predmetne nepremičnine.
4. Da je lastninska pravica na nepremičninah iz prvega člena te pogodbe na ime
prodajalca vpisana v zemljiško knjigo;
5. Da je kupec ___________pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali državljan
Republike Slovenije.

Predmet prodaje
2. člen
Predmet te pogodbe je prodaja in nakup nepremičnin:
a) posameznih delov stavbe
• ID znak: del stavbe 964-4809-1,
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 1 (ID 6289930), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 14,7 m2
• ID znak: del stavbe 964-4809-9
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 9 (ID 6289938), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 13,5 m2
• ID znak: del stavbe 964-4809-41
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 41 (ID 6289970), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 14,6 m2
Kupec z nakupom garaže v garažni hiši pridobi tudi sorazmeren solastniški delež na vseh
skupnih delih nepremičnine katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809,
do idealnih 249/10000.
b) zemljišča
•

ID znak: parcela 964 2704/15 katastrska občina 964 VELENJE parcela 2704/15
(ID 6270231), zunanje parkirno mesto, neto tlorisna površina 11 m2 .

3. člen
Prodajalec kupcu proda nepremičnino/e iz _____alineje točke a) točke / b) točke 2.čl. te
pogodbe, kupec pa kupi nepremičnino/e proste bremen, razen služnostne pravice ter
sprejme v izključno last in posest za kupnino, določeno v 4.čl. te pogodbe.
Kupec kupuje nepremičnino/e v stanju, v kakršnem je bilo ob ogledu pred sklenitvijo
prodajne pogodbe.
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Kupnina
4. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da kupnina za nepremičnine, navedene v 2. členu te
pogodbe, znaša:
Garaža v garažni hiši v skupni izmeri _______m2
osnova:
EUR
DDV (DNP) %:
EUR
skupaj:
EUR z vključenim DDV (DPN).
Garaža v garažni hiši v skupni izmeri _______m2
osnova:
EUR
DDV(DNP) %:
EUR
skupaj:
EUR z vključenim DDV (DPN).
Garaža v garažni hiši v skupni izmeri _______m2
osnova:
EUR
DDV (DNP) %:
EUR
skupaj:
EUR z vključenim DDV (DPN)
Zemljišče- odprto parkirno mesto v izmeri___________m2
osnova:
DDV (DNP) %:
skupaj:

EUR
EUR
EUR z vključenim DDV (DPN).
Ara
5. člen

Kupec se zaveže v roku 8 dni od podpisa te prodajne pogodbe, v znamenje, da je ta
pogodba sklenjena, plačati aro v višini 5% prodajne cene + DDV (DPN) iz 4.čl. te pogodbe,
in sicer na račun prodajalca, št. TRR_______________________, voden pri
banki__________, sklic ___________.
Ara iz prejšnjega odstavka je všteta v ceno nepremičnine iz __________4.čl. te pogodbe in
se šteje kot plačilo prvega obroka kupnine.
Če kupec aro ne plača v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da
pogodba ni sklenjena.
Način plačila kupnine
6. člen
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Kupnino iz 4.čl. te pogodbe kupec poravna na naslednji način:
1. Obrok - ara v višini 5% kupnine, kar znaša_____________EUR, v roku 3 dni od
sklenitve prodajne pogodbe.
2. Obrok - preostanek kupnine, v višini _________EUR, dne_______________.
Kupec je dolžan kupnino, z vključenim DDV (DPN) plačati z nakazilom na račun prodajalca,
št. TRR_______________________, voden pri banki__________, sklic ___________,
najkasneje v roku ______dni od podpisa te pogodbe.
Prodajalec in kupec izrecno in nepreklicno soglašata, da v kolikor kupec zamudi s plačilom
kupnine iz tega člena in zamuda s plačilom preostanka kupnine in zamuda traja več kot en
mesec ter se stranki posebej pisno ne dogovorita drugače, se šteje, da je prodajalec
odstopil od pogodbe, ne da bi dal kupcu dodaten rok za plačilo. Kupec izjavlja, da je
seznanjen z vsebino tega odstavka in so mu znane posledice, ki iz njega izvirajo, zato stranki
soglašata, da posebna pisna izjava prodajalca o odstopu ni potrebna oziroma se le tej
odpovedujeta.
Izročitev nepremičnine
7. člen
Dejanska predaja predmetnih nepremičnin v posest, bo kupcu izvedena ob podpisanem
primopredajnem zapisniku, ki se izvede, ko so poravnane vse obveznosti kupca do
prodajalca iz te pogodbe.
8. člen
Stranki te prodajne pogodbe se sporazumno dogovorita, da bo prodajalec izročil v posest
predmetne nepremičnine iz te pogodbe kupcu, ob podpisanem primopredajnem
zapisniku.
Od dneva primopredajnega zapisnika, kupec plačuje vse stroške in dajatve v zvezi z
nepremičninami.
Intabulacijska klavzula
9. člen
Prodajalec: HTZ VELENJE, I.P., d.o.o., Partizanska ceste 78, 3320 Velenje, matična št.:
1470647000, izrecno in brezpogojno dovoljuje vknjižbo lastninske pravice za
nepremičnine a) na posameznem delu stavbe:
• ID znak: del stavbe 964-4809-1,
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 1 (ID 6289930), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 14,7 m2
• ID znak: del stavbe 964-4809-9
katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 9 (ID 6289938), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 13,5 m2
• ID znak: del stavbe 964-4809-41
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katastrska občina 964 VELENJE stavba 4809 del stavbe 41 (ID 6289970), garaža v
garažni hiši, 1 etaža, neto tlorisna površina 14,6 m2
S pripadajočimi deleži na splošnih skupnih delih in prostorih,
v korist in ime kupca:________________________
do celote (1/1).
b) zemljišča
•

ID znak: parcela 964 2704/15 katastrska občina 964 VELENJE parcela 2704/15
(ID 6270231), zunanje parkirno mesto, neto tlorisna površina 11 m2 .

v korist in ime kupca:________________________
do celote (1/1).
10. člen
Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec. Kupec plača pripadajočo dajatev, stroške
overitve pri notarju in predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
11. člen
Za primer spora je pristojno z zakonom določeno krajevno in stvarno pristojno sodišče po
legi nepremičnine.
12. člen
Ta prodajna pogodbe je napisana v 3 (treh) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po 1 (en) izvod, 1 (en izvod) pa je za vložitev zemljiškoknjižnega predloga.
Ta pogodba je sklenjena v skladu s pravo pogodbeno voljo strank, kar le-te potrjujejo s
svojimi podpisi.
V Velenju, ____________
KUPEC:

PRODAJALEC:
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5.4.

IZJAVA GLEDE RAZKRITJA KUPCA O POVEZANOSTI OSEB

IZJAVA

ponudnik
naslov
ki ga zastopa
izjavljam
 da nimamo niti neposredno, niti preko povezanih oseb (uprave, poslovodstvo odvisnih družb)
poslovnih deležev v Premogovniku Velenje oz. odvisnih družbah, oziroma prilagamo razkritje
lastništva v omenjenem podjetju ali njegovih odvisnih družbah (priloga).
 da nismo v sorodstvenem razmerju (prvi dedni red), da nismo v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti ali istospolni partnerski skupnosti s članom poslovodstva ali članom nadzornega
sveta Premogovnika Velenje in HTZ Velenje oz. prilagamo razkritje takšne povezave
(priloga).

Datum:

Žig:

Podpis:
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