ADRIA AIRWAYS, d.o.o., Brnik - Aerodrom - v stečaju
Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom, MŠ: 5156505000
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik
Opr. št. St 2704/2019
Na podlagi 328. člena ZFPPIPP upravitelj

objavlja
VABILO K DAJANJU PONUDB ZA PRESOJO NAJUGODNEJŠIH
POGOJEV PRODAJE
1. Opis premoženja, ki je predmet zbiranja ponudb
•

Prenos upravičenja do udeležbe v programih izobraževanja, ki jih v okviru
svoje redne dejavnosti nudi družba IEDC - Poslovna šola Bled, d.o.o.
(krajše IEDC d.o.o.) Prešernova cesta 33, 4260 Bled, MŠ 1197843000, DŠ:
SI 11537094, in sicer v skupni vrednosti 7.410,00 EUR.

Obrazložitev:
Stečajni dolžnik je v svojih poslovalnih knjigah izkazoval terjatev do družbe IEDC d.o.o. iz
naslova poslovnega sodelovanja. Stečajni dolžnik programov izobraževanja v času svojega
delovanja ni izkoristil, zato sta stečajni dolžnik in družba IEDC d.o.o. dne 4.11.2020 sklenila
sporazum. Le-ta določa, da bo družba IEDC d.o.o. upniku oz. tretji osebi, na katero bo upnik
prenesel to upravičenje, nudila udeležbo v programih izobraževanja, ki jih nudi v okviru svoje
redne dejavnosti, pri čemer skupna vrednost izobraževalnih programov znaša 7.410,00 EUR,
mogoč pa je le enkratni prenos tega upravičenja na novega upravičenca.
2. Splošni pogoji:
•
•

•
•
•
•

Ponudbe se zbirajo zaradi pridobitve informacij, ki so pomembne za presojo
najugodnejših pogojev in načina prodaje v skladu s 328. čl. ZFPPIPP.
Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov in
davčno številko, ponujeno ceno in rok plačila kupnine ter kontaktne
podatke (elektronski naslov in telefonska številka). Na podlagi prejetih ponudb se
bom upravitelj odločil o nadaljnjih postopkih prodaje.
Ponudbe so za ponudnike zavezujoče pod pogoji iz ponudbe.
Morebitni stroški prenosa upravičenja ter odvetniški stroški za pripravo pogodbe so
obveznost kupca. Kupec postane lastnik upravičenja po plačilu celotne kupnine.
Obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo
ceno, je izključena.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.

3. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je vključno do 6.1.2021, s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z
oznako »ADRIA AIRWAYS - ZBIRANJE PONUDB IEDC« na naslov stečajnega dolžnika:

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

Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb obveščeni najpozneje 15 dni po poteku roka
za oddajo ponudb, v kolikor bodo njihove ponudbe ocenjene kot potencialno sprejemljive.
4. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas,
v katerem je mogoče opraviti ogled
Podatke o premoženju, ki je predmet zbiranja ponudb, je možno pridobiti po predhodnem
dogovoru na elektronskem naslovu sodelavke upravitelja ana.miler@adria.si
Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik

