Posredovanje pri prodaji nepremičnin. Organiziranje prodaje. Svetovanje skozi celoten
proces. Enostavno in prijazno. Skrbno za Vas.
drazba-drazbe.com

VABILO
K DAJANJU PONUDB ZA PRODAJO
GOSTINSKI LOKAL, KOROŠKA CESTA, 2000 MARIBOR
I. Predmet prodaje
Prodaja se gostinski lokal na atraktivni lokaciji na naslovu Koroška cesta v Mariboru. Lokal je obkrožen z
več fakultetami, srednjimi šolami in blokovskim naseljem Dravske terase. Zaradi neposredne bližine
Lenta, bi se dalo tudi sodelovati na festivalu Lent. Poleg skupne terase je možen tudi najem občinske
površine za teraso pred lokalom.
V sklopu lokala se prodajata 2 šanka, oprema na WC-jih in nove luči ter instalacije.
Lokal je skoraj v celoti renoviran. V prostorih so novi stenski ometi, ventilacija in električna napeljava
sta bili zamenjani, povsod pa je bila položena nova keramika. Tudi šanki so bili renovirani in osvetlitev
je nova. Klet je bila razvlažena, v lokalu ostaja le neurejeno ogrevanje. Obstaja možnost električnega
ogrevanja ali vgradnja manjše samostojne peči. Cevi so že položene, potreben je le priklop.
Gostinski lokal ima urejeno uporabno dovoljenje za pritlične prostore, za kletne prostore bi ga pa bilo
potrebno pridobiti oziroma lahko bi se predelali v kuhinjo ali fitnes. Tudi zunanjo garažo je mogoče
uporabiti kot skladišče ali manjšo kuhinjo. Za gostinskim lokalom je urejeno parkirišče z 3 parkirnimi
mesti.

II. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena je 75.000,00 €.
Varščina znaša 7.500,00 €.

III. Pogoji prodaje
1. prodajalec ni zavezan sprejeti nobene ponudbe, vendar si pridržuje pravico nadaljevati
pogajanja z izbranimi ponudniki.
2. ponudnik mora plačati varščino v znesku 7.500,00 € in sicer do poteka roka za oddajo ponudb
na fiduciarni račun podjetja Dražba-Dražbe s št. SI56 6100 0001 3799 761, odprt pri Delavski
hranilnici d.d., s pripisom namena nakazila »plačilo varščine za gostinski lokal, Koroška cesta,
2000 Maribor«;
3. plačilo varščine izbranega ponudnika velja za plačilo are, v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani kot najboljši ponudnik, bo varščina brezobrestno
vrnjena v 8 delovnih dneh po poteku roka za oddajo ponudb;
4. izbranemu ponudniku bo poslana pogodba, ki jo mora podpisati v 8. dneh po prejemu;
5. če izbrani ponudnik v 8. dneh po prejemu ne vrne podpisane pogodbe, se varščina zadrži kot
pogodbena kazen;

6. kupec mora celotno kupnino plačati na transakcijski račun prodajalca v roku iz sklenjene
pogodbe. Za zamudo pri plačilu si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonske zamudne
obresti;
7. v primeru, da kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico razdreti že
sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. V tem primeru se vplačana varščina
zadrži kot pogodbena kazen;
8. cena, ki jo ponudi kupec, ne vsebuje nobenih davščin, dajatev in stroškov.

IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe;
2. pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo ponudbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba
mora ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra, fizična oseba pa fotokopijo osebnega
dokumenta;
3. rok za oddajo ponudb je vključno do 15.2.2017;
4. pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca, točen naslov, predmet nakupa, ponujeno ceno in
ponujeni rok plačila, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od podpisa pogodbe ter kontaktno
osebo z naslovom;
5. ponudbo pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: DRAŽBA-DRAŽBE, Judita Milovanović s.p.,
Klinetova ulica 10, 2000 Maribor, s pripisom: zbiranje ponudb;
6. ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v 8. dneh po preteku roka za
oddajo ponudb.

V. Druge informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin dobijo zainteresirani ponudniki na
tel. št. 040/844 777, info@drazba-drazbe.com; vsak delovnik: 9:00-16:00.

S spoštovanjem,
Matej Milovanovič, nepremičninski posrednik

