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


Priznanja v lasti stečajnega dolžnika po seznamu:
Zap. Št.
Priznanja
1
Slika-50th anniversary- BOMBARDIER
2
Skulptura-50th anniversary-IAE
3
4
5
6
7
8

30 years of Superior Technology-IAE
1st IAE/A319
MTU
2016 awards-Regional Airline of the Year
IAE-40 serv. And 10 years iae v2500 Engine
PAKISTAN INTERNATIONALS PIA 1998-99

Št. kosov
1
1
1
1
1
1
1
1

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. Na podlagi prejetih ponudb se bom
upravitelj odločil o nadaljnjih postopkih prodaje.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celoto ali posamezen del. V svoji ponudbi morajo
jasno navesti predmet ponudbe.
Ponudbe so za ponudnike zavezujoče pod pogoji iz ponudbe.
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.
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 19.1.2021, s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici
z oznako »ADRIA AIRWAYS - ZBIRANJE PONUDB PRIZNANJA« 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
Priloge:
1. Simbolične fotografije
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