Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 3434/2014
z dne 22.6.2016, objavljenem istega dne na spletnem portalu AJPES,
UPRAVITELJ V STEČAJNEM POSTOPKU
nad dolžnikom
MABRA inženiring poslovanje z nepremičninami d.o.o. – v stečaju
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana
OBJAVLJA
V ABILO K D AJAN JU PONUDB
v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb

I. PREDMET ZBIRANJA PONUDB
Stari podeželski dvorec pri Radovljici

-

Zemljišča z objektom (stari podeželski dvorec) se nahajajo v naselju (vasi) Zgornji
Otok pri Radovljici, naslov Zgornji otok 6, 4240 Radovljica in obsegajo
o parc. št. 635/2 k.o. Otok v izmeri 106 m2, ID znak 2153-635/2-0,
o parc. št. 636/1 k.o. Otok v izmeri 995 m2, ID znak, 2153-636/1-0
o in parc. št. 637 k.o. Otok v izmeri 611 m2, ID znak 2153-637/0-0,
skupaj torej, 1.712 m2 zazidljivega zemljišč s stavbo s hišnim naslovom Zgornji Otok 6.

II. POGOJI ZBIRANJA PONUDB
1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za pridobitev informacij, ki so
pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje nepremičnin.
2. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in upravitelj ni dolžan skleniti prodajne
pogodbe, četudi ponudba izpolnjuje vse razpisne pogoje.
III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne
morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
2. Ponudba mora biti v pisni obliki in vsebovati naziv ponudnika, njegov točen naslov,
predmet ponudbe, ponujeno ceno in rok plačila, podpisati pa jo mora zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe, za fizično osebo pa lahko ponudbo
podpiše tudi pooblaščenec (odvetnik). Pooblaščenci morajo k ponudbi priložiti
pooblastilo.
3. Ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov: ST. ING d.o.o.,
Plinarniška 4, 3000 Celje s pripisom »St 3434/2014«.
4. Ponudbe zainteresirani pošljejo do vključno 20.9.2016.
IV. OSTALO
Vse informacije v zvezi z zbiranjem ponudb in predmetom zbiranja ponudb lahko
interesenti dobijo vsak delovni dan od 10.00 do 14.00 ure s strokovnim sodelavcem
upravitelja (Luka Lah tel. št. 03 42 81 835 ali e-pošta: luka.lah@e-si.si.).
Upravitelj
Valter Stepan

