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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: 
 
Nezasedena stanovanja na območju mestne občine Celje in podstrešja, iz 
katerih je mogoče zgraditi stanovanja. 
 
V ponudbi mora ponudnik: 

- navesti površino in lokacijo nepremičnine 
- ponuditi ceno, ki za stanovanja ne sme presegati 1.000 EUR/m2, za prazna 

podstrešja pa ne 200 EUR/m2; 
- opredeliti rok, do katerega bo stanovanje prazno ali vseljivo (najkasneje do 

konca leta 2012); 
- 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 30.9.2012 in sicer na naslovu : Nepremičnine Celje d.o.o., 
Miklošičeva 1,  3000 Celje. 
 
Odpiranje ponudb 
Upoštevane bodo pravočasno prispele ponudbe na naslov razpisnika. 
Strokovna komisija bo vse pravočasno prispele ponudbe odpirala vsak tretji delovni 
dan v tekočem mesecu za pretekli mesec, na sedežu razpisnika Miklošičeva 1, Celje. 
Komisija bo o odpiranju ponudb pripravila Zapisnik z osnovnimi podatki o oddanih 
ponudbah, kot so:naziv ponudnika, lokacija nepremičnine, vrsta objekta, ponujena 
cena itd. 
 
Izbira ponudnikov 
Po pregledu in analizi pravočasnih in popolnih ponudb lahko kupec s ponudniki 
opravi dodatna pogajanja o vseh ponudbenih elementih: to je ceni, rokih vselitve ipd. 
in jih o svoji odločitvi obvesti pisno. 
 
 
Način plačila in rok plačila kupnine 
Kupec bo plačal kupnino za nepremičnino, kot sledi: 
- v 30 dneh od sklenitve notarsko overjene pogodbe. 
Obveznosti kupca in ponudnika : 
Obveznost kupca, da izbere in s tem sklene ustrezno pogodbo z najugodnejšim 
ali katerim koli ponudnikom, je izključena. 
Davek ter vse ostale stroške v zvezi s prenosom nepremičnine ( overitev podpisov,ter 
zemljiško knjižno izvedbo pogodbe) poravna prodajalec- ponudnik. 
 
Dodatne informacije 
Podrobnejše informacije in pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu 
uporabnika: kontaktna oseba  Darja Pavlina tel. : 041 744 004  in Andrej Urankar tel.: 
031 383 627 
 


