
 

 

 

 

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo SOBE na podstrešju Škvarčeve ul. 12 
Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. ( SV565/2010 ) in 4. člena 
Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016, družba Nepremičnine Celje 
d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnin. 
 
1. Predmet prodaje: 
 
Soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v izmeri 13 m², ID 
oznaka 1076- 964-12,  posamezni del št. 12 v stavbi 964 k. o. 1076 Medlog (ID 5642410), 
v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen. 
 
2. Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu »videno – kupljeno«.  

 
3. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj - ponudba 

za nakup nepremičnine «.   
  
4. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 

ulica 1, 3000 Celje ali pošljejo priporočeno po pošti na navedeni naslov. 
 
5. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: 

 
− ime in priimek oz. naziv podjetja ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma 

sedež ponudnika, 
− EMŠO oz. matično številko,  
− davčno številko, 
− točno navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti, 
− ponujeno ceno, 
− kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (za fizične osebe), 
− izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in 
− izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe.  

 
6. Ponudnik lahko sam oblikuje ponudbo ali izpolni obrazec (OBRAZEC ZA ODDAJO 

PONUDBE), ki je objavljen na spletni strani www.nepremicnine-celje.si. 
 

7. Rok za oddajo ponudb je do vključno 10. 11. 2016. Ponudbe, ki bodo prispele po tem 
roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.  
 

8. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe. Pogoj za veljavnost 
ponudbe je najmanj 45 dni od roka za oddajo ponudbe. 
 

9. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer 
vsebovala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor 
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval 
ter jo bo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika.  
 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/
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10. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena - najugodnejši 
bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino. 
 

11. V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno 
ceno, si družba Nepremičnine Celje d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna 
pogajanja. 
 

12. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 
(osem) dni od dneva odpiranja ponudb, ki bo v roku 3 (treh) dni od roka oddaje ponudb. 
 

13. Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega sklepa o izbiri in 
poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 7 (sedem) dni. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe niti 
v podaljšanem roku, velja, da je odstopil od sklenitve pogodbe. 

 
14. Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 30 (tridesetih) dneh od 

sklenitve prodajne pogodbe. 
 

15. V ponujeno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin (2% od prodajne/pogodbene 
vrednosti), ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi tudi vse 
preostale stroške v zvezi s pravnim poslom oziroma v zvezi s prenosom lastninske pravice 
(priprava pogodbe, notarske storitve, ...). 

 
16. Nepremičnina se bo kupcu izročila v last in posest po plačilu celotne kupnine in po 

poravnanih vseh stroških in dajatvah. 
 

17. Nepremičnine Celje d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne 
izbere nobene izmed prispelih ponudb in ne sklene prodajne pogodbe s ponudnikom, ki 
ponudi najvišjo ceno oziroma začeti postopek prodaje nepremičnine ustavi vse do sklenitve 
prodajne pogodbe. 

 
18. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo in izvedbo javnega zbiranja ponudb ter informacije 

za morebitni ogled nepremičnin lahko interesenti dobijo pri Andreju Urankarju, tel. 031 383 
627, el. pošta andrej.urankar@celje.si, v času uradnih ur na sedežu podjetja v ponedeljek, 
sredo, petek med 8. in 11. uro ter sredo med 15 in 17. uro.  

 
19. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani družbe Nepremičnine 

Celje d.o.o. www.nepremicnine-celje.si.  

 
 
 
 
 
 
 
Nepremičnine Celje d.o.o. 

mailto:andrej.urankar@celje.si
http://www.nepremicnine-celje.si/
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OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE (Javno zbiranje ponudb) 
  
 Predmet nakupa – 

NEPREMIČNINA:  

Soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 
12 v izmeri 13 m2 , ID znak 1076- 964-12,  posamezni del št. 
12 v stavbi 964 k. o. 1076 Medlog ( ID 5642410). 

 Ime in priimek:    

 
 Naslov stalnega 

prebivališča: 
 

 
 EMŠO:  

 
 Davčna številka:  

 
 Naziv podjetja (če kupuje 

podjetje): 
 

 Sedež podjetja (če kupuje 
podjetje): 

 

 Matična številka podjetja:  

 
 Davčna številka podjetja:  

 
 Ponujena cena (v EUR):  

 

 
Spodaj podpisani izjavljam, da sprejemam pogoje javnega zbiranja ponudb (objavljeno na 
oglasni deski in spletni strani www.nepremicnine-celje.si) za zgoraj navedeno nepremičnino. 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da je moja ponudba veljavna do _______________  (najmanj 45 
dni od  roka za oddajo ponudb). 
 

Podpis ponudnika: 
Datum:______________ 
 
Priloge: 

- kopija osebnega dokumenta (fizične osebe) in 
- kopija davčne številke (fizične osebe). 

http://www.nepremicnine-celje.si/
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