Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne
27. 10. 2016, ki je postal pravnomočen dne 12. 11. 2016

STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje
OBJAVLJA TRETJO PRODAJO PREMOŽENJA Z
JAVNIM NEZAVEZUJOČIM ZB IRANJEM PONUDB

I.

PREDMET PRODAJE

Zemljišče parcelna št. 906/1, k.o. 959 – Šoštanj, neto tlorisne površine 658 m2,
ID znak 959-906/1-0.

II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE
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 (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP).
2. Zbiranje ponudb je namenjeno prodaji premoženja na podlagi neposrednih
pogajanj s ponudniki po četrtem odstavku 329. člena ZFPPIPP.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne
morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
2. Ponudba mora biti poslana na priloženem obrazcu.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti po pošti na naslov: VEGRAD d.d. – v stečaju,
Stari trg 35, 3320 Velenje s pripisom: Ponudba za odkup – ne odpiraj.

IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA
1. Rok za zbiranje ponudb je 31. 1. 2017, ki je tudi zadnji dan za oddajo
ponudbe po pošti. Ponudniki morajo ponudbo poslati na priloženem obrazcu.
2. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).
3. Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom.

V. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci
pri predstavniku stečajnega dolžnika in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure na
tel. št. 03 896 21 10.
Ogled cenilnih zapisnikov in ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru s
predstavnikom stečajnega dolžnika.

Velenje, 22. 11. 2016
Stečajna upraviteljica
Alenka Gril

Priloga:
- Obrazec za oddajo ponudbe
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PONUDBA (St 1392/2010 – Vegrad d.d. – v stečaju)
(Nezavezujoče zbiranje ponudb – Zemljišče Šoštanj, parc. št. 906/1)
Predmet ponudbe:
……………………………………………………………….......……………………………………………………………
Ponudnik (firma):………………………………………………………………………………….....………………
Naslov:…………………………………………............………………………………………………………………
Davčna številka:……………………………….. Matična številka:…………………………………………
Številka bančnega računa ponudnika:………………………………………………………………………
Telefon:……………………………………….…. Fax:………....…………………………………………………….
Elektronski naslov:………………………………………………………….....…………………………..........
Zakoniti zastopnik:………………………………...........................................................
Kontaktna oseba:……………………………………………………………….......………………………………
Ponujena nakupna cena:
………………………….....…………………………………………………………………………………………… EUR
Ponujen rok plačila: …………………………...........................................…………………….
Ponudba velja do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, ali do sprejema
odločitve stečajnega dolžnika, da se postopek zaključi brez izbire ponudnika.
Izjavljamo:
- da smo podrobno proučili »Vabilo k dajanju ponudb«,
- da se v celoti strinjamo s pogoji prodaje in pravili postopka in jih tudi v celoti
sprejemamo,
- da so vsi podatki v ponudbi resnični,
- da se odpovedujemo uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov,
škode in drugih naslovov, ki bi izvirali iz sodelovanja v tem postopku ali iz
morebitne odločitve, da se premoženje ne proda, ne glede na razlog za
takšno odločitev,
- da ni ovir za sklenitev pogodbe s stečajnim dolžnikom določenih v prvem
odstavku 337. člena ZFPPIPP.
Kraj in datum:………………………………
Ime in priimek podpisnika (tiskane črke) ……………………….......…………………..
Žig: Podpis:
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