Upravitelj v skladu s 335. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) in na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št.
St 1417/2018 o prodaji - prvi z dne 15. 11. 2018, ki je postal pravnomočen 4. 12. 2018, v postopku
osebnega stečaja dolžnika Franc Vivola, Dobrina 42, 2287 Žetale

OBJAVLJA

JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB
v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb po 328. členu ZFPPIPP

1. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA
Premoženje, ki je predmet prodaje, je osebno vozilo:
 znamke BMW 525 / D, leto prve registracije 2005 z identifikacijskimi podatki
WBANJ510X0B410501, moč motorja 120 kW, barva S9M navadna – črna – srednja, prevoženo
486.000 km, vozno in registrirano

2. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI PRODAJI Z ZBIRANJEM PONUDB
Ponudniki, domače in tuje, pravne in fizične osebe, razen oseb, določenih v prvem odstavku 337. člena
ZFPPIPP, ki so zainteresirani za nakup zgoraj navedenega premoženja, naj pošljejo svojo ponudbo v
zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov:
Bojan Vajzman, stečajni upravitelj
Borštnikova ulica 10
2103 Maribor
s pripisom ponudba za St 1417/2018
do poteka roka za oddajo ponudb.
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Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj ponudbe v pisni obliki, ki bodo vsebovale naziv ponudnika, njegov
točen naslov, matično in davčno številko ponudnika ter ponujeno ceno in rok plačila celotne kupnine
(zadnja dva elementa brez vezave na pogoj). Rok plačila celotne kupnine ne sme biti daljši od 15 dni od
dneva podpisa pogodbe o prodaji. Ponudba mora biti podpisana, v primeru ponudnika pravne osebe s
strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca pravne osebe, v primeru ponudnika fizične osebe pa s
strani te fizične osebe ali njenega pooblaščenca (odvetnika). Pooblaščenci morajo k ponudbi priložiti
veljavno pisno pooblastilo in izpis iz sodnega registra za pravno osebo. Fizične osebe morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta.
Pri obravnavi in morebitni izbiri ter dodatnih pogajanjih bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.

3. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je en mesec od dneva objave tega vabila.

4. ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O MOREBITNEM SPREJEMU NJIHOVE
PONUDBE
Ponudniki bodo o morebitnem sprejemu njihove ponudbe obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb oziroma poteka morebitnega roka za izboljšanje ponudb, o čemer bodo ponudniki
obveščeni v roku 8 dni po morebitni izbiri.

5. OGLED
Več informacij v zvezi s predmetom prodaje je mogoče dobiti pri stečajnem upravitelju Bojanu
Vajzmanu na naslovu e-pošte: bova.in@siol.net oziroma na tel. št. 051 347 855 od 9. do 15. ure. Ogled
premoženja, ki se prodaja, je mogoč po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.

6. POGOJI PRODAJE
6.1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni
določena, in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, izključena (drugi odstavek 328. člena ZFPPIPP).
6.2. V primeru prodaje bo premoženje prodano najboljšemu ponudniku, ki ga bo izbral upravitelj.
6.3. Upravitelj si pridržuje pravico, da v primeru prejema ene ali več ponudb izvede dodatna pogajanja
s ponudniki tako, da jih pisno pozove k izboljšanju ponudb v dodatnem roku 8 dni.
6.4. Upravitelj ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi je ponudba skladna z vsemi razpisnimi
pogoji.
6.5. Vse morebitne dajatve in stroške v zvezi s postopkom morebitne prodaje in prenosom predmeta
prodaje od prodajalca na kupca plača kupec.
6.6. Za postopek prodaje po tej objavi ter za sklenitev in vsebino morebitne prodajne pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom veljajo pogoji in objave ter neposredno tudi določila ZFPPIPP, ki
urejajo prodajo premoženja stečajnega dolžnika.

Bojan Vajzman
stečajni upravitelj
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