
Na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v 

Ljubljani, opr. št. St 694/2021 z dne 6.12.2021 v stečajnem postopku nad 
družbo Bevuti d.o.o., Erjavčeva ulica 9, Mengeš, stečajna upraviteljica 

objavljam 
 

 

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB 

(prodaja na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem) 

 

I. PREDMET PRODAJE 

 

Predmet prodaje so premičnine po priloženem seznamu (Priloga), ki se 

prodajajo kot celota. Kupec je na ponujeno ceno dolžan plačati še 22 % 

davek na dodano vrednost in prevzeti stroške prevzema in prevoza 

premičnin.  

 

II. POGOJI PREDLOŽITVENE 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. Za izvedbo nezavezujočega zbiranja ponudb in trženje premoženja 

je prodajalec pooblastil podjetje NetBid GmbH iz Dunaja, ki bo 
trženje premoženja stečajnega dolžnika oglaševalo na spletni strani 

http://www.netbid.com; 

3. Trženje na spletni strani podjetja NetBid Ag Dunaj bo potekalo po 
splošnih pogojih poslovanja, ki so bili dogovorjeni in veljajo za prodajo 

premoženja Bevuti d.o.o. - v stečaju, ter bodo objavljeni na 

spletni strani http://www.netbid.com in so priloga tega vabila; 
4. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in stečajni dolžnik ni 

dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpisne 

pogoje; 
5. Zbiranje ponudb je namenjeno prodaji premoženja na podlagi 

neposrednih pogajanj s ponudniki z možnostjo sklenitve neposredne 

pogodbe. Prodaja se vrši na podlagi 346. 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. Podrobne pogoje in način oddaje ponudbe bo podjetje NetBid GmbH 

Dunaj objavilo na spletni strani http://www.netbid.com ; 

3. Ponudb 

4. a se odda preko spletne strani http://www.netbid.com  
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IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA 
 

1. Rok za zbiranje ponudb je 28.6.2022 do 14:00 ure. 

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 premoženjem dobijo zainteresirani kupci pri 
zastopniku podjetja NetBid GmbH g. Alešu Weiksler in sicer vsak 
delovni dan na tel. št. 00386 40 515 140 ali preko elektronske 
pošte weiksler@netbid.com ter na spletni strani http://www.netbid.com. 
 

Ogled premoženja je mogoč po predhodnem dogovoru z zastopnikom 
podjetja NetBid GmbH.  

 

Splošne informacije o načinu prodaje so na voljo pri stečajni 
upraviteljici, e- naslov odvetnica@pusenjak.eu. 

 

 

Sara PUŠENJAK PETEK 
  stečajna upraviteljica 

 
 
 
Priloga 1: 
Splošni pogoji poslovanja – NetBid Industrie Auktionen AG  

Splošni pogoji družbe NetBid Industrieauktionen AG  
 

Priloga 2: 
Seznam in slike premičnin  
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Priloga 1:  

 
Splošni pogoji poslovanja – NetBid Industrie Auktionen AG  
Splošni pogoji družbe NetBid Industrieauktionen AG  

KI VELJAJO ZA PRODAJO PREMOŽENJA BEVUTI d.o.o. – v stec ̌aju, 

SLOVENIJA 

Družba NetBid Industrieauktionen AG (v nadaljevanju »NetBid«) upravlja spletno 
platformo za interaktivno prodajo rabljenih strojev, opreme in nepremic ̌nin (v 

nadaljevanju »Spletna platforma«). Naslednji splošni pogoji urejajo pravni odnos 
med družbo NetBid, vlagatelji, kupci oziroma prodajalci (v nadaljevanju 

»Vlagatelji« ali »Prodajalci«) premoženja za prodajo (v nadaljevanju »Oddani 
izdelki« ali »Prodani izdelki«) ter osebami, ki prek spletne platforme NetBid 
posredujejo ponudbe premoženja za prodajo (v nadaljevanju »Uporabniki« ali 

»Kupci«).  

I. Splošno  

1. Uporabnik pri registraciji pooblasti družbo NetBid, da beleži, shrani in 
uporablja njegove osebne podatke ter uporabniško ime kot del spletnega 

zbiranja ponudb. Registracija je brezplačna, dostop do spletne platforme pa je 
mogoč z uporabo uporabniškega imena in gesla. Vsi uporabniški podatki se 

shranjujejo in uporabljajo zgolj za izvajanje pravnih poslov in za upravljanje 
spletne platforme.  

2. Uporabnik se identificira in dokazuje upravičenost do uporabe spletne 

platforme s pomočjo uporabniškega imena in gesla. Za zagotavljanje zaupnosti 
teh podatkov in preprečevanja zlorabe s strani nepooblaščenih oseb je treba 
upoštevati določene ukrepe. Po registraciji družba NetBid uporabniku izda 

uporabniško ime in geslo. V primeru navajanja napačnih podatkov ali zlorabe si 
družba NetBid pridržuje pravico do preklica dostopa do spletne platforme. 

Uporabnik lahko svojo registracijo prekliče.  

3. Oblika prodaje za BEVUTI d.o.o. – v stečaju, Erjavčeva 9, Mengeš za predmet 
prodaje premičnin po seznamu je »Premium zbiranje ponudb«, ki je zbiranje 

ponudb s široko paleto dodatnih storitev platforme NetBid: s tehničnimi podatki 
in digitalno fotografijo izdelkov na strani, oceno njihove tržne vrednosti ter ciljno 
usmerjenim oglaševanjem v strokovnih revijah.  

II. Posebna pravila, ki veljajo za obliko spletne prodaje »Premium 

zbiranje ponudb«  

1. Družba NetBid svoje storitve ponuja glede na izbrano obliko prodaje (glej 
poglavje I. 3.). Prodajo predmetov v obliki prodaje »Premium zbiranje 

ponudb« družba NetBid izvede v imenu in za račun prodajalca v dobro 
vlagatelja ali kupca.  

2. Prodajalec poda družbi NetBid svoja cenovna pričakovanja in minimalno 
ceno. Prodajalec sam ne poda nobene ponudbe v pravnem pomenu 



besede. Vse informacije, ki jih poda, so za potrebe vabila zbiranju 
ponudb.  

3. Zainteresirani ponudnik predloži ponudbo za sklenitev kupoprodajne 
pogodbe s prodajalcem preko NetBidove spletne platforme, pri čemer 

upošteva vse informacije prodajalca o časovnem obdobju za sprejem 
ponudb (datum, čas). Prodajalec se izključno v popolni diskretnosti sam 
odloči, katero ponudbo bo sprejel. NetBid pri izbiri nima nobenega vpliva 

in služi zgolj kot prenašalec med prodajalcem in ponudniki. NetBid ne 
prevzema nobenih garancijskih obveznosti v zvezi s postavkami, ki se 

prodajajo. Možne garancijske obveznosti lahko obstajajo le med 
prodajalcem in kupcem, ki temeljijo na pogodbi sklenjeni med obema. 
Ponudniki si lahko predmete prodaje ogledajo pred zbiranjem ponudb po 

predhodni telefonski najavi na tel. +386 40 515 140 g. Weiksler Aleš. 
Podatki, ki so dostopni na spletni strani družbe NetBid, zlasti tehnic ̌ni 

podatki in podatki o velikosti predmeta, ne predstavljajo zagotovil o 
lastnostih predmeta. Rabljeni predmeti, ki jih je prodajalec prodal kupcu 

prek spletne platforme NetBid, so prodani v dejanskem stanju » videno – 
kupljeno » in izključujejo kakršna koli zagotovila o kakovosti.  

4. Zaveza drugih ponudnikov zbiranja ponudb preneha s prodajalčevim 

sprejemom oddane ponudbe najboljšega ponudnika.  
5. Izbrani ponudnik se s svojo ponudbo prodajalcu in družbi NetBid zaveže 

skleniti kupoprodajno pogodbo v treh delovnih dneh po prejemu obvestila, 
da je najugodnejši ponudnik (v nadaljevanju: »zavezujoče obdobje«). 

Družba NetBid ima v času zavezujočega obdobja pravico zavrniti oddano 
ponudbo najboljšega ponudnika zaradi višje sile.  

6. Izbrani ponudnik oziroma kupec prejme prodajno pogodbo po elektronski 

pošti v podpis in jo je dolžan vrniti podpisano po elektronski pošti na 
pošiljateljev naslov najkasneje v roku treh delovnih dni.  

7. Dokler nakupna cena, provizija posrednika in vsi pripadajoči davki, ki 
odpadejo na predmet prodaje (v nadaljevanju skupaj: »plačilna 
obveznost«) niso bili v celoti poravnani, za predmet prodaje ne velja, da 

je bil prodan.  
8. Če nakupna cena, provizija posrednika, kot je navedeno v poglavju III. 1 

in vsi pripadajoči davki, ni bila poravnana pravočasno ali kupec predmeta 
prodaje pravočasno ne prevzame in se naknadno dani rok plačila prav 
tako izteče, ima prodajalec pravico zahtevati odškodnino za neizpolnitev 

pogodbe in od nje odstopiti.  
9. Kupec je po plačilu celotnih obveznosti dolžan prevzeti v posest predmet 

prodaje.  
10.Stroške prevoza ali razstavljanja prodanega predmeta prevzame kupec. 

Za škodo, ki je bila med razstavljanjem ali prevozom povzročena tretji 

osebi, odgovarja kupec. Če je med razstavljanjem predmeta v stavbi ali 
delu stavbe treba urediti izhode, je kupec dolžan prevzeti vse stroške 

takšnih opravil. Družba NetBid si pridržuje pravico zaračunati škodo, ki v 
poslopju ali tretji osebi nastane ob razstavljanju ali prevozu predmeta. 
Informacije o predmetu prodaje in vars ̌čini so navedene na spletni strani 

družbe NetBid (www.netbid.com).  
11.Prodaja se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za 

stvarne ali skrite napake.  
12.Dostop do lokacije, kjer so predmeti, z namenom njihovega pregleda in 

njihov prevoz potekata na lastno odgovornost. Odgovornost družbe NetBid 
ali prodajalca je izključena.  



13.Pogoji, ki veljajo za spletno platformo, veljajo tudi za morebitno sklenjeno 
individualno kupoprodajno pogodbo.  

14. Ker je kupoprodajna pogodba sklenjena med prodajalcem in najboljšim 
ponudnikom, družba NetBid za prodani predmet ne prevzema nobene 

odgovornosti.  

III. Dodatna pravila dražbe  

1. V primeru uspešno sklenjene kupoprodajne pogodbe prek spletnega 
portala NetBid, kupec družbi NetBid plača naslednjo provizijo:  

 Za prodajo premičnin, 15 % kupčeva provizija, brez prodajalčeve 

provizije. Zgornji zneski veljajo za spletne nakupne cene (brez DDV 

ali drugih pripadajočih davkov in stroškov).  

2. V primeru uspešno izvedene prodaje prek spletne platforme NetBid ali z obliko 
prodaje »Premium zbiranje ponudb« prodajalec ali vlagatelj družbi NetBid plača 

samo provizijo, ki je z družbo NetBid dogovorjena vnaprej za vsak primer 
posebej. Ta prodaja poteka brez provizij za prodajalca.  

3. Za zneske kupnine, ki presegajo 100.000,00 EUR, mora izbrani kupec plačati 

10 % vrednosti kupnine za resnost ponudbe in sicer v roku 5 dni po pozivu 
prodajalca.  

4. V primeru prodaje prek spletne platforme NetBid z oblikama prodaje 
»standardno zbiranje ponudb« ali »Premium zbiranje ponudb« družba NetBid 

predloži račun za provizijo kupcu ali vlagatelju. Na zneske za plačilo se obračuna 
zadevni DDV ali drugi pripadajoči davki. Provizijo je mogoče plačati z odobrenim 

čekom, ki je nepreklicno potrjen s strani banke, ali s kreditno transakcijo družbi 
NetBid po tem, ko je bil račun poslan v elektronski obliki ali po pošti. Stroške 
transakcije ali druge stroške krije kupec. Provizija se plača ob dnevu prejema 

računa ne glede na plačilo nakupne cene ali pravnih terjatev, ki izhajajo iz 
nakupne cene. V primeru zaostanka s plačili bodo zaračunane obresti v vrednosti 

5 % nad veljavno obrestno mero Evropske centralne banke. Kupci iz držav zunaj 
Evropske unije morajo DDV ali druge pripadajoče davke uvodoma plačati družbi 
NetBid kot depozit. DDV bo vrnjen po posredovanju pravilno žigosanih 

originalnih izvoznih dokumentov, ki izvoz dokumentirajo. Uporabniki znotraj 
Evropske unije so ob predstavitvi uradno preverjene pristnosti davčne 

identifikacijske številke oproščeni davkov.  

5. Družba NetBid je v primerih namerne in hude malomarnosti, ki predstavlja 
kršitev pogodbenih in izven pogodbenih obveznosti, še posebej ob 

neupoštevanju izvedbe, zamujanju, malomarnosti ob zaključevanju pogodbe in 
nepooblaščenih dejanjih svojih zaposlenih ter agentov, izključno odgovorna 
vlagateljem in uporabnikom. Izključitev odgovornosti v primerih kaznive kršitve 

pogodbenih pogojev, ki omogočajo pravilno izvedbo pogodbe, na katero se 
pogodbeni stranki opirata (osnovne obveznosti), ne velja. Izključitev 

odgovornosti prav tako ni veljavna v primeru poškodb, kjer je ogroženo življenje 
in zdravje. Odgovornost za vse kršitve obveznosti, ki so posledica hude 
malomarnosti in kršitve osnovnih pogodbenih obveznosti, je omejena s tipično in 



predvidljivo škodo. Zgornje navedbe veljajo za terjatve vlagateljev in 
uporabnikov za povračilo nastalih stroškov.  

6. Družba NetBid se ne obvezuje, da bo spletna stran http://www.netbid.com 

vedno delovala in zato ni odgovorna za morebitne težave s spletno povezavo. 
Družba NetBid zlasti ne prevzema odgovornosti, če ponudb zaradi tehničnih 

težav ali višje sile ni mogoče oddati ali shraniti.  

7. Stranke, ki sodelujejo pri zbiranju ponudb (NetBid, vlagatelji, uporabniki), so 
sporazumne, da bodo spore in nesporazume reševale na miren način. Če spora 

ne rešijo po mirni poti, je za reševanje sporov iz naslova predmeta prodaje in 
stanja prodajalca pristojno Okrožno sodišče v Celju, Slovenija.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRILOGA 2:  

 

Seznam premičnin  

 

Šifra artikla Produkt Stanje 

1 Face lift 806 

8 Brown lift 50 

9 Decollete lift 708 

10 Eye/Smile lift 681 

13 Ledil 281 

27 Octos M 1025 

28 Octos L 1097 

29 Headband 72 

30 Heatwest M 20 

31 Heatwest L 14 

34 Rex car 33 

37 Alphapuzz 238 

39 Facecubes 57 

40 Karaoke S (silver) 91 

41 Karaoke B (black) 14 

43 Xmas bag 2981 

46 Dreamtent 47 

84 Waterprof phone case 83 

105 Ice cubes 50 

205 Tilenluc4 (infra red) 37 

206 Tilen robot1 2 

207 Tilen preproga 25 

208 Tilen cubana 22 

211 Polička za začimbe 173 

212 palčka za čiščenje ušes - zelena 486 

216 Os. alarm obesek - bel 40 

217 Os. alarm obesek - roza 84 

218 Os. alarm obesek - turkiz 113 

219 Os. alarm obesek - moder 133 

220 Os. alarm obesek - črn 137 

221 Spalna maska nastavljiva (črna) 279 

222 Košara za cvrtje zložljiva 321 

223 Vrečke ziplock trajnostni set 914 

224 Vrečke za živila trajnostni set 990 

261 Vrtljiv nastavek za pipo 487 

277 Vlažilec zraka -bel 100 



278 Vlažilec zraka -roza 121 

279 Vlažilec zraka -črn 64 

280 Palčka za čiščenje ušes - modra 500 

306 Wireless charger (pokončni) 117 

309 Robot floor cleaner 8 

311 Stend3 2 

312 Sipompa 26 

314 Neckify 28 

317 Japanese knife set 16 

318 Brudri (set ščetk za čišč.) 46 

324 Grilly - čudna pečica 4 

325 Terny light 4 

326 Chargify wireless (okrogli) 167 

327 Lunchy - elecric food carrier 12 

332 Knify barvasti noži 55 

339 Beergo 15 

350 Monopoly 19 

  skodelice - slabe 1032 

  kuverte 10 1000 

  kuverte 8 800 

  kuverte 6 1000 

  kuverte 4 600 

  skodelice prazne bele 300 

 

Opomba: Dejanska količina lahko odstopa od zgoraj navedene količine, vendar ne več 

kot za 10 % vrednosti. 

 

Slike premičnin: 

 
1. FACELIFT 

 



 

 

 

 

8. BROWN LIFT  

 
 

9. DECOLLETE LIFT 

 

 
 

10 EYE/ SMILE LIFT 



 
 

 

84. WATERPROOF PHONE CASE 

 
 

306. WIRELESS CHARGER (pokončni) 

 

 
216-220 OSEBNI ALARM – obesek (bel, roza, turkiz, moder, črn) 



 
 

 

339. BEERGO 

 
 

318. BRUDRI 



 
105. ICE CUBES 

 
 

227-229 OSVEŽILEC ZRAKA (bel, roza, črn) 

 
 

332. KNIFI barvasti noži 



 
 

223, 224 VREČKE ZA ŽIVILA 

 
 

 

309. ROBOT FLOOR CLEANER 

 
324. GRILLY – čudna pečiča 



 
 

314. NECKIFY 

 

 
13. LEDIL 

 
207, 208 TILEN preproga in cubana 



 
 

212, 280 PALČKA ZA ČIŠČENJE UŠES 

 

 
 

39. FACECUBES 

 



30, 31 HEATVEST – M, L 

 

 
 

 

 

43. XMAS BAG  

 
 

37. ALPHAPUZZ  

 
 



34. REX CAR  

 

 

 
 

 

29. HEADBAND 

 
 

206. TILEN ROBOT 

 

 
 

 



350. MONOPOLY 

 
 

326. CHARGIFY WIRELESS (okrogli) 

 
 

 

 

325. TERNY LIGHT  

 
 



 

28, 28. OCTO GLOVES (rokavice) 

 
 

 

311. STEND3 

 
 

 

221. SPALNA MASKA nastavljiva (črna) 

 
 

312. SIPOMPA 



 
 

221. POLIČKA ZA ZAČIMBE 

 
 

 

 

 

 

 

40, 41 KARAOKE  

 



 

 

222. KOŠARA ZA CVRTJE (321 kom) 

 
 

261. VRTLJIV NASTAVAEK ZA PIPO 

 
 

 

205. TILEN LUC (infrared) 

 



 

46. DREAMTENT  

 
 


