
 

VABILO 
 K ODDAJI NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP STANOVANJA V CERKNEM 

 
Družba HOTEL CERKNO d.o.o. poziva vse zainteresirane kupce k oddaji nezavezujoče pisne ponudbe za nakup 
STANOVANJA, NA NASLOVU MOSTANIŠKA CESTA 2, CERKNO: 

- Trosobno stanovanje v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta »Pekarna«, opremljeno s 
kuhinjo in spalnico, vseljivo takoj,  

- ID znak: 2344-189-5, k.o. 2344 Cerkno 
- Neto tlorisna površina: 67,60 m

2
, s pripadajočo kletjo 11,89 m

2
 

- Energijski razred: C - št. izkaznice: 2015-12-28-15167 
 
Pozivamo vas k oddaji nezavezujoče pisne ponudbe, ki mora vsebovati: 

- predmet ponudbe, 
- ime in priimek kupca oz. naziv kupca, 
- naslov stalnega bivališča kupca oziroma poslovni naslov, 
- ponujeno ceno,  
- ponujeni rok plačila, 
- podpis ponudnika in 
- pisno izjavo ponudnika, da sprejema pogoje iz tega vabila za zbiranje ponudb. 

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudbe. 
 
Izhodiščna cena naj ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov oz. stroškov. Ti se zaračunajo kupcu dodatno in 
sicer na podlagi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.  
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev, razen da je upravičen prodati nepremičnino in da so bremen proste. 
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. 
 
Prodajalec lahko odloči, ali bo po prejemu nezavezujočih ponudb povabil izbrane ponudnike k oddaji 
zavezujoče ponudbe in/ali k pogajanjem oziroma javni dražbi, lahko pa tudi, da ne bo nadaljeval postopka 
prodaje, in ga zaključi. O svojih odločitvah bo prodajalec ponudnike pisno obvestil. Nobeden ponudnik ni 
upravičen do povračila škode in/ali stroškov, če ni izbran v ožji krog, če ni izbran kot najugodnejši ponudnik ali 
če bo postopek prodaje (predčasno) zaključen. 
 
Ponudbe morajo biti dostavljene do vključno 15.08.2015 v zaprti pisemski ovojnici na naslov: 
CERTA d.d., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, z obveznim pripisom: NE ODPIRAJ – PONUDBA PEKARNA! 
 
Upoštevane bodo samo popolne in pravočasno prejete ponudbe. 
Za vse dodatne informacije pokličite: +386 5 37 75 820 ali pišite na: petra.borovinsek@certa.si. 
 
         HOTEL CERKNO d.o.o. 

          Sedejev trg 8, 5282 Cerkno 
                  Direktor 
                Vasilij Sedej 
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