OKROŽNO SODIŠČE V CELJU

Stečajni oddelek
Prešernova 22
3000 Celje
Velenje, dne 12.03.2018

Zadeva:

St 3948/2016
MANIDENT, posredništvo in storitve, d.o.o., Vojnik – v stečaju
Preložnikova ulica 010, 3212 Vojnik
matična številka: 6430228000, d.š.: 26295148

VABILO K DAJANJU NEZAVEZUJOČIH PONUDB

Poslano:
- E-pošta.

Upraviteljica na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Novi
Gorici z dne 15.02.2018 objavljam vabilo k nezavezujočemu zbiranju ponudb:
1.

Opis premoženja

Terjatev do dolžnika Terjatev do dolžnika Gorazda Šoparja, Preložnika ulica 10,
3212 Vojnik, v višini 10.212,00 EUR s pp, izvira iz posojila in dvigov denarnih
sredstev upnika Manident d.o.o. - v stečaju, Preložnikova ulica 010, 3212 Vojnik,
matična številka: 6430228000.
Izhodiščna cena na podlagi 328. člena ZFPPIPP ni določena, izključena je tudi
obveznost upravitelja skleniti prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
2. Udeleženci postopka
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Fizične osebe se morajo v postopku izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.
Zastopniki pravnih oseb se izkažejo z osebnim dokumentom in aktualnim izpiskom
iz sodnega oz. poslovnega registra za pravno osebo. Če pravno osebo zastopa
pooblaščenec, se ta izkaže s pooblastilom, osebnim dokumentom in aktualnim
izpiskom iz sodnega oz. poslovnega registra za pravno osebo.
3. Ogled premoženja in kontaktni podatki
Dokumentacijo povezano s terjatvijo, ki je temelj terjatve, ki se prodaja, je mogoče
vpogledati po predhodni najavi in dogovoru po tel. št. 040 72 75 74 (upraviteljica
Maja Grebenšek). Upraviteljica za obstoj in izterljivost ne jamčim.
4. Sklenitev pogodbe
Obveznost upravitelja skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena.
5. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je mesec dni od objave na Ajpesu. Ponudbe morajo
ponudniki poslati priporočeno na naslov upraviteljice: Maja Grebenšek
upraviteljica, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, s pripisom: »Nezavezujoče zbiranje
ponudb – St 3948/2016«. Upoštevale se bodo vse ponudbe, ki bodo do roka prišle
na naslov upraviteljica oz. vse, ki bodo priporočeno oddane na pošto do poteka
roka.
Stečajna upraviteljica
Maja Grebenšek

