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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 SAS Ground Handling Sweden AB, AVD: STOKW-C, SE19587 Stockholm, Švedska v višini 5.546,25 SEK brez zamudnih obresti in
stroškov izvršilnega postopka. Neplačana obveznost izhaja iz naslova
kolektiranih zneskov za višek prtljage v mesecu juliju 2018.

Upravitelj ne jamči za izterljivost zgoraj navedene terjatve. Navedeno terjatev sem že
poizkušal izterjati izvensodno, vendar mi za ta račun ni uspelo povečati stečajne mase.
Obrazložitev:
Osnova za terjatev je dobropis, izstavljen s strani SAS Ground handling, datiran 21.8.2018.
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 do vključno 10.12.2021, s priporočeno pošto, v zapečateni
ovojnici z oznako »ADRIA AIRWAYS - ZBIRANJE PONUDB Aviation International
Ltd. Dhaka, Bangladeš« 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 elektronskih naslovih, ki se pošljejo istočasno na tanja.miler@studiorm.si in
ana.miler@adriaastecaj.si.
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