OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

St 2223/2018
Stečajni dolžnik:
ROKO&BAU INŽENIRING družba za gradbeništvo in storitve d.o.o. – v stečaju
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
Štore, 18.3.2019

Predlagatelj: Janez Felc, upravitelj

VABILO ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA
PRIDOBITEV INFORMACIJ, KI SO POMEMBNE ZA
PRESOJO NAJUGODNEJŠIH POGOJEV PRODAJE PO
328. ČLENU ZFPPIPP

Sodišču vročeno 1x preko eINS portala

Na podlagi določbe 1. odstavka 328. člena ZFPPIPP in na podlagi sklepa naslovnega
sodišča z dne 19.02.2019, ki je postal pravnomočen dne 07.03.2019, upravitelj
stečajnega dolžnika ROKO&BAU INŽENIRING družba za gradbeništvo in
storitve d.o.o. - v stečaju, Ljubljana Kotnikova ulica 005 , 1000 Ljubljana, predlaga
sodišču, da objavi naslednje
VABILO ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA PRESOJO
NAJUGODNEJŠIH POGOJEV PRODAJE PO 328. ČLENU ZFPPIPP

katerega namen je pridobiti informacije, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev
prodaje, z vsebino, kot sledi v nadaljevanju:

I. PREDMET NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb predstavlja denarna terjatev, in sicer:
-

do družbe RENDONARO s.r.o., Skryjova 1606/8, 614 00 Brno – Husovice, Republika
Češka, v višini glavnice 219.070,00 eur.

II. POGOJI NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB

1. Če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen,
mora upravitelj objaviti nezavezujoče zbiranje ponudb ali opraviti druga dejanja
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev
prodaje (1. odst. 328. čl. ZFPPIPP).
2. 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 (2. odst. 328. čl.
ZFPPIPP).
3. Za postopek nezavezujočega zbiranja ponudb se smiselno uporabljajo prvi odstavek, 1.
ter 5. do 7. točka drugega odstavka in tretji odstavek 335. člena tega zakona (3. odst.
328. čl. ZFPPIPP).
4. Glede na navedeno in upoštevaje 331. čl. ZFPPIPP o prodaji premoženja, bo upravitelj
lahko šele po pridobitvi informacij o tržni ceni predlagal prodajo z načinom
zavezujočega zbiranja ponudb ali pa z načinom javne dražbe (prim. 328, 329 ter 331
čl. ZFPPIPP).
III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati ne morejo
osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
2. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv ponudnika, njegov točen naslov, predmet
ponudbe, določno navedeno ponujeno ceno in rok plačila, podpisati pa jo mora
ponudnik ali njegov pooblaščenec. Če je ponudnik pravna oseba jo podpiše zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe, za fizično osebo pa lahko ponudbo podpiše
tudi pooblaščenec. Pooblaščenci morajo k ponudbi priložiti pooblastilo.
3. Pri obravnavi in morebitni izbiri ter dodatnih pogajanjih bodo upoštevane samo tiste
ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
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4. Ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov poslovne pisarne
upravitelja: RELF svetovanje, Janez Felc s.p., Železarska cesta 3, 3220 ŠTORE, s
pripisom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA TERJATEV St 2223/2018«.
IV. POSTOPEK NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB
1. Rok za zbiranje nezavezujočih ponudb je en mesec po objavi na spletnem mestu
AJPES.
2. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po zaključku
javnega zbiranja nezavezujočih ponudb.
3. Vse informacije v zvezi z javnim postopkom nezavezujočega zbiranja ponudb in
predmetom ponudbe lahko interesenti dobijo pri strokovnem sodelavcu upravitelja na
tel. št. 03 428 18 33 ali po elektronski pošti na izterjava@e-si.si in sicer vsak delovni
dan od 8. do 16. ure.

Janez Felc, upravitelj

3

