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


Terjatve do turističnih agencij (zastopnikov), ki so prodajale letalske dokumente na
rednih linijah Adrie Airways in jih običajno plačevale v klirinškem sistemu v okviru
IATA (svetovno združenje letalskih prevoznikov). Ob stečaju Adrie Airways je IATA
dala navodila agentom, da svoje obveznosti urejajo direktno z letalskim prevoznikom.
Seznam dolžnikov se nahaja v prilogi 1.

Upravitelj ne jamči za izterljivost zgoraj navedenih terjatev. Navedene terjatve sem že
poizkušal izterjati izvensodno, vendar mi na ta račun ni uspelo povečati stečajne mase.
Obrazložitev:
Adria Airways je s turističnimi agenti (zastopniki) po celem svetu in doma sodelovala preko
IATA sistema BSP (Bank Settlement Plan); BSP-ji so organizirani na področju države, kjer se
letalski dokumenti prodajajo. Adria Airways je bila včlanjena v sisteme v 45 državah. Pogoj
za vstop v sistem je članstvo v IATA in podpisana pogodba z IATA, tako s strani letalskega
prevoznika, kot s strani agenta (zastopnika), medsebojna razmerja pa so urejena z IATA
resolucijami. Na dan 30.09.2019 je IATA suspendirala Adrio Airways iz sistema in obvestila
vse agente (zastopnike), da morajo svoje obveznosti za prodajo letalskih dokumentov v
obdobju od 08.-30.09.2019 nakazati direktno Adrii Airways in ne IATA BSP-ju, kot je bilo
določeno na podlagi vnaprej sprejetih in natančno določenih planov plačil. Adria je pristopila
k direktni izterjavi, na podlagi podatkov in obračunov prodaje, ki jih je za posamezne agente
(zastopnike) prejela preko IATA.
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 18.11.2022, s priporočeno pošto, v zapečateni
ovojnici z oznako »ADRIA AIRWAYS - ZBIRANJE PONUDB Terjatve – turistične
agencije 2 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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