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
•

Terjatev do družbe Networld Communications, Corp. (89 Headquarters
Plaza, Suite 1420, Morristown, NJ 07960, ZDA) v skupni višini 1.724.981,12
USD brez zamudnih obresti (na dan 02.10.2019 EUR 1.578.930,09), ki se
nanaša na zadržana sredstva iz naslova zastopanja na ameriškem trgu.

Upravitelj ne jamči za izterljivost zgoraj navedene terjatve. Navedeno terjatev sem že
poizkušal izterjati izvensodno, vendar mi na ta račun ni uspelo povečati stečajne mase, saj
družba Networld Communications, Corp. trdi, da so sredstva zadržana upravičeno oz. se ne
odziva na poslana pisanja. Stečajni dolžnik pa v predmetni zadevi s postopanji do začetka
stečaja tudi ni bil uspešen.
Obrazložitev:
Terjatev v skupni višini 1.724.981,12 USD brez zamudnih obresti (na dan
02.10.2019 EUR 1.578.930,09), je sestavljena iz:
• USD 1.239.026,22 (EUR 1.134.120,11), ki jih je družba Networld Communications,
Corp. zadržala pri unovčenju čekov Amex; Networld, ki je bil generalni zastopnik
Adrie Airways na ameriškem trgu, je bil pooblaščen tudi za unovčenje čekov, izdanih
v korist Adrie Airways, za plačila s kreditnimi karticami Amex na ozemlju Severne
Amerike;
• USD 355.772,79 (EUR 325.650,159) iz naslova zadržane provizije, ki je bila
enostransko obračunana od zneska unovčenih čekov;
• USD 130.182,11 (EUR 119.159,83) je bilo zadržano kot neskladje med lastnimi
izračuni prodaje in provizijo generalnega zastopnika ter dejanskimi podatki v zadnjih
6 mesecih pred odpovedjo pogodbe
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 terjatev ter odvetniški stroški za pripravo pogodbe so
obveznost kupca. Kupec postane lastnik terjatev 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 16.1.2021, s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici
z oznako »ADRIA AIRWAYS - ZBIRANJE PONUDB Networld« 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
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