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OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI                                                                         St 3431/2017 
Tavčarjeva 9 
 
1000   LJUBLJANA 
 
 
Portorož, 15.5.2020 
 
Na podlagi prvega odstavka 335. člena ZFPPIPP in pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča 
v Ljubljani, opr. št. St 3431/2017 z dne 10.03.2020, upraviteljica objavlja 
 
 
 

VABILO K NEZAVEZUJOČEMU DAJANJU PONUDB 
 

 
1. Premoženje, ki se prodaja: 

 
 
Predmet prodaje je tehnološka oprema za proizvodnjo sinteznega plina Teharje 776 kW. 
 
 

Prodaja se opravi na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb. 
 
 

2. Rok za oddajanje ponudb 
Rok za zbiranje ponudb je 15.9.2020. 
 

3. Pogoji zbiranja ponudb:  
 

 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. 

 Za izvedbo nezavezujočega zbiranja ponudb in trženja opreme je prodajalec 
pooblastil družbo NetBid GmbH iz Dunaja, ki bo trženje premoženja 
stečajnega dolžnika oglaševalo na spletni strani http://www.netbid.com 

 Trženje na spletni strani družbe NetBid bo potekalo po pogojih, objavljenih na 
spletni strani http://www.netbid.com in skladno z določili ZFPPIPP 

 
 



4. Pogoji za sodelovanje pri zbiranju ponudb 
 
Ponudbe lahko oddajo domače in tuje fizične ali pravne osebe, razen oseb, določenih 
v 337. členu ZFPPIPP 
 
Podrobne pogoje in način oddaje ponudb po podjetje NetBid GmbH objavilo na 
spletni strani http://www.netbid.com 
 
 

5. Postopek izbire ponudnika: 
 
O morebitni izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v roku 15 dni po poteku roka za 
zbiranje ponudb oz. poteka roka za izboljšanje ponudb, skladno z določili 335. člena 
ZFPPIPP. 
 
 

6. Ogled in informacije: 
 
Za vse informacije o predmetu prodaje se obrnite na predstavnika družbe NetBid 
GmbH  g. Aleša Weiksler in sicer vsak delovni dan na tel.št. 040 515 140 ali preko 
elektronske pošte weiksler@netbid.com 
 
Ogled premoženja je mogoč po predhodnem dogovoru z zastopnikom družbe NetBid 
g. Weiksler-jem. 
 

 
Lep pozdrav,  

 
Stečajna upraviteljica 

Angelika Lukačić 
 

 


