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ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP NEPREMIČNIN- ODPRT JAVNI RAZPIS 
 
Kupec : Družba Nepremičnine Celje,d.o.o. Miklošičeva 1, Celje 
 
Predmet javnega zbiranja ponudb: 
 
 Nepremičnine  na območju   Mestne občine Celje  
 
V ponudbi mora ponudnik: 

- navesti površino in lokacijo nepremičnine ; 
- ponuditi ceno za nepremičnino, ki je predmet ponudbe ; 
- opredeliti rok, do katerega bo nepremičnina prazna ali vseljiva, (najkasneje do 

konca leta 2014), če to že ni v času oddaje ponudbe ; 
- priložiti veljavna dokazila o lastništvu in bremen  prostem razpolaganju z 

nepremičnino 
 
 
 V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe. 
  
Obvezni deli ponudb 
Da bo ponudba popolna mora ponudnik prikazati in oddati, oziroma priložiti, 
naslednje podatke, dokumente in izjave : 
 

- podatki o ponudniku: naziv, oziroma sedež pravne osebe, podatke o 
odgovorni osebi, davčno številko,matično številko (ali EMŠO - če gre za fizično 
osebo), 

- dokazilo o lastništvu nepremičnine: nepremičnina mora biti vpisana v 
Zemljiško knjigo, lastništvo ponudnika pa mora biti izkazano z ZK izpiskom, ki 
ni starejši od 5 dni, 

- skupna vrednost ponujene nepremičnine , 
- izjava ponudnika, da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z 

zakonskimi določbami, 
- izjava ponudnika, da proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali 

prisilne poravnave. 
 
Kupec  si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine izjave s pridobitvijo podatkov 
iz uradnih evidenc. 
Ponudbena dokumentacija mora biti vložena v zapečateno ovojnico. 
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 
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Rok in naslov  za oddajo ponudbe 
Obravnavane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo - na naslov za oddajo - 
prispele v zapečateni ovojnici, z oznako »JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP 
NEPREMIČNIN  - NE ODPIRAJ«.  
Zbiranje ponudb traja od objave odprtega javnega razpisa  do porabe sredstev oz. 
najkasneje do 27.  11.  2014 do 10. ure in sicer na naslovu : Nepremičnine Celje 
d.o.o., Miklošičeva 1,  3000 Celje. 
 
Odpiranje ponudb 
Upoštevane bodo pravočasno prispele ponudbe na naslov kupca. 
Strokovna komisija kupca bo izvedla nejavno odpiranje ponudb 27. 11.  2014. 
Komisija bo o odpiranju ponudb pripravila Zapisnik z osnovnimi podatki o oddanih 
ponudbah, kot so:naziv ponudnika, lokacija nepremičnine, vrsta objekta, ponujena 
cena itd. Kupec bo ponudnike z nepopolnimi ponudbami pozval k dopolnitvi v roku 8 
dni, v primeru, da ponudnik v navedenem roku ponudbe ustrezno ne dopolni, bo 
kupec štel ponudbo za nepopolno in je ne bo nadalje obravnaval.  
 
Izbira ponudnikov 
Po pregledu in analizi pravočasnih in popolnih ponudb bodo izbrani ponudniki 
vabljeni na dodatna pogajanja o dokončni ceni in ostalih pogojih nakupa. Odločitev o 
popolni ponudbi bo kupec sprejel v roku 8 dni od popolnosti ponudbe. Izbrani 
ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni o morebitnih postopkih za 
sklenitev prodajne pogodbe ali predpogodbe.  Ostali ponudniki bodo obveščeni o ne 
sprejemu ponudbe. Kupec si pridržuje pravico, da lahko postopek obravnave 
ponudbe oz. nakupa nepremičnine kadarkoli ustavi vse do veljavne sklenitve 
pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, v kar ponudniki 
izrecno privolijo s prijavo na ta javni razpis. 
 
 
Kupec si pridržuje pravico, da splošno opredeljena merila v tem pozivu za zbiranje 
ponudb skladno s splošnimi in posamičnimi akti poslovanja kupca podrobneje 
opredeli, dopolni in razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotrnosti 
nakupa, brez javne objave in podrobnejših meril. 
Kupec si znotraj postavljenih okvirov tega postopka zbiranja ponudb v skladu s 
sprejetim programom dela in poslovnim ter finančnim načrtom pridržuje pravico do 
proste izbire ponudnika. 
 
Obveznost kupca, da izbere in s tem sklene ustrezno pogodbo z najugodnejšim ali 
katerim koli ponudnikom, je izključena. 
 
 
Dodatne informacije 
Podrobnejše informacije in pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu 
kupca: kontaktna oseba  Andrej Urankar 031 383 627 in Glorija Smajlović 03 42 65 
100. 
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