JKP LOG d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na Koroškem obvešča morebitne interesente nakupa
dela zemljišča v lasti podjetja, da je pri objavi razpisa za prodajo dela zemljišča z izhodiščno
ceno 70€/m2 in sicer gre za naslednji razpis:

»JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnine v lasti JKP Log, d.o.o.«
prišlo do pomote, ki jo v spodnjem besedilu popravljamo in sicer popravljamo
3. točko razpisa, ki se po novem glasi:
»3.POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, na transakcijski
račun
JKP LOG d.o.o. št. SI56 6100 0002 5215 206, odprt pri Delavski Hranilnici
d.d., sklic na št. SI00 23002107 in namen: varščina 884-89/21-89/22.
Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom.

3.2.

Ponudba mora vsebovati:
•
•
•
•
•

3.3.

podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz.
matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke);
navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
priloge iz točke 3.3. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb;
potrdilo o vplačani varščini.

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
•
•

kopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizična osebe);
izpis iz poslovnega oziroma sodnega registra (samostojni podjetniki posamezniki
in družbe) ne starejši od 1 meseca.

3.4.

Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
ponudba za nakup nepremičnine »pozidano stavbno zemljišče-del LOG«,
in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: JKP
Log, d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na Koroškem.

3.5.

Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potrebno posredovati prodajalcu do
9.10.2022 do 8.00 ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

3.6.

Nepopolne ponudbe bo pristojna komisija izločila in jih ne bo obravnavala. »

Ravne na Kor., 29.9.2022
JKP LOG d.o.o.

