ADRIA AIRWAYS d.o.o. - v stečaju
Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom, Slovenija
MŠ: 5156505000
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik
Opr. št. St 2704/2019

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju
z dne 31. 1. 2020
objavlja

VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
1.

Opis premoženja, ki se prodaja:

Predmet prodaje so moške in ženske uniforme in druga oblačila letalskih posadk, kar skupaj
predstavlja okrog 1734 artiklov po tabeli, ki se nahaja v prilogi.
Premoženje dolžnika se prodaja kot celota.

2.

Izhodiščna cena za premoženje iz 1. točke:

Izhodiščna cena za premoženja stečajnega dolžnika iz točke 1 znaša:
10.000,00 EUR

*Na ponujeno ceno se obračuna še ustrezen davek.

3.

Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega
dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati:

Ponudniki morajo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 3039 108, odprt pri Delavski Hranilnici d.d., Ljubljana, z
navedbo 'plačilo varščine – uniforme' v naslednji višini:
1.000,00 EUR
Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom
o plačilu. Vplačana varščina ponudniku, ki uspe in sklene pogodbo skladno s 6. odstavkom 333. člena
ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim ponudnikom se znesek
plačane varščine vrne najkasneje v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri
ponudnika.

4.

Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP:
i.

Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti naslednje podatke (priporočljiva uporaba
predloge za ponudbo se nahaja v prilogi): svoje ime oziroma naziv, naslov in davčno
številko, predmet oziroma sklop za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno brez davščin
(navedeno s številko, v EUR) in rok plačila kupnine ter potrdilo o plačilu varščine in številko

ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.

5.

TRR za morebitno vračilo varščine, skladno s pogoji razpisa. Prav tako morajo v ponudbi
navesti kontaktne podatke (telefon oz. elektronski naslov).
Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki bodo nižje od
izhodiščne cene iz 2. točke, v postopku ne bodo upoštevane.
Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333.
člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo, velja za plačilo are v
znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Upravitelj bo ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku 15 dni po
poteku roka za oddajo ponudb, poslal besedilo pogodbe s pozivom, da ga v 3 delovnih dneh
po prejemu podpisanega vrne. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb v
navedenem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak
znesku varščine.
Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od 15 dni od sklenitve pogodbe.
Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine.
Prodaja premoženja poteka po načelu »VIDENO-KUPLJENO«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ni možno. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je
predmet prodaje.
Kupec bo po plačilu kupnine predmete prodaje iz točke 1. prevzel v roku 8 dni po predhodnem
dogovoru termina s stečajnim upraviteljem. Kupec je dolžan predmete odpeljati na lastne
stroške.

Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je 31.8.2020 (datum odpošiljanja pošte), ponudbe se pošljejo s
priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z oznako »ADRIA AIRWAYS d.o.o. – v stečajuPONUDBA NOVE UNIFORME– NE ODPIRAJ« na naslov stečajnega dolžnika:

ADRIA AIRWAYS d.o.o. - v stečaju, Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom, Slovenija

6.

Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja,
in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

V primeru izrednih razmer v državi, ki bi bile posledica zaradi širjenja
Koronavirusa (SARS-CoV-2) vse zainteresirane obveščam, da fizični ogled
premičnin v takšnem primeru NE BO MOGOČ. V tem primeru se bo nato tudi rok
za oddajo ponudb podaljšal.
Ogled premoženja in drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika ter
pridobitev vseh ostalih informacij glede postopka prodaje je možen po dogovoru z ga. Ano Miler na
elektronskem naslovu ana.miler@adria.si

7.

Rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja
ponudb:

Upravitelj bo vse ponudnike obvestil o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb (datum pošiljanja pošte).
S spoštovanjem,

Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik

Priloga:
Seznam predmetov prodaje
Simbolične fotografije
Predloga ponudbe za odkup premoženja

* Interesenti lahko posredujejo ločeno ponudbo tudi za posamezne artikle in se bo o teh predlogih
odločalo v nadaljnjih postopkih prodaje, v kolikor v prvem krogu prodaje povpraševani artikel ne bo
prodan.
V tem primeru naj ponudniki v svojo ponudbo jasno navedejo predmet ponudbe (vrsta artikla),
količino (št. kosov) ter, da je njihova ponudba zgolj informativne narave.

PONUDBA ZA NAKUP PREMOŽENJA
Stečajni postopek St 2704/2019
ADRIA AIRWAYS d.o.o. - v stečaju
Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom

1. PONUDNIK
Družba oz. ime in
priimek:
Naslov:
Matična številka oz
EMŠO:
Davčna številka:
Zavezanec za DDV:

DA

NE

Številka TRR:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:
Telefonska številka:
2. PREDMET PONUDBE (kot izhaja iz 2. točke vabila k dajanju ponudb)
Predmet ponudbe je naslednje premoženje stečajnega dolžnika:

Moške in ženske uniforme in druga oblačila letalskih posadk, kar skupaj
predstavlja okrog 1734 artiklov.
Ponujena kupnina (v EUR brez DDV)

Rok plačila, v dnevih po podpisu pogodbe

3. PONUDNIK S PODPISOM IZJAVLJAM, DA:





sem podrobno proučil vabilo in da se v celoti strinjam s pogoji iz vabila;
so vsi podatki v tej ponudbi resnični;
ponudba velja najmanj še petnajst (15) dni po poteku roka za oddajo ponudb;
se odpovedujem uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov ali
škode, če pogodba ne bo sklenjena s ponudnikom;

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

