Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti opr. št. St 250/2009 z
dne 20.4.2016, ki je postal pravnomočen dne 6.5.2016
STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Pomurka mesna industrija d.d.–v stečaju,
Panonska ulica 11, Murska Sobota
OBJAVLJA

VABILO K DAJANJU NEZAVEZUJOČIH PONUDB

I. PREDMET PONUDBE
A. NEPREMIČNINE STEČAJNEGA DOLŽNIKA KOT CELOTA

1. Proizvodno poslovne nepremičnine na lokaciji Panonska 11, Murska
Sobota, ki obsegajo upravno zgradbo s klavnico, zamrzovalno skladišče,
proizvodne objekte za predelavo, energetske objekte, hlev za živali ter
pripadajoča zemljišča parcele št. :
ID 33076
ID 2047309
ID 872479
ID 368797
ID 4082779 - do ¼ ,
ID 4193621
ID 3750406
ID 2070189
ID 2097482 – do ¼ ,
ID 3506555
ID 2331099
ID 4995332
ID 5331034
ID 1469130
ID 1133472
ID 2812885
ID 1426184
ID 5141847

vse k.o. Murska Sobota v skupni izmeri 93.728,25 m 2,
2. Parcelo št. 1189/2, ID 4145497 v izmeri 1.651,00 m 2, k.o. Rakičan
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3879/10,
3879/12,
3879/27,
3879/17,
3879/23,
3879/4,
3879/38,
3879/36,
3879/24,
3879/9,
3879/13,
3879/14,
3879/15,
3879/26,
3879/39,
3879/19,
3876/0,
3879/11,
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B. POSAMEZNI OBRATI STEČAJNEGA DOLŽNIKA
Nepremičnine, ki spadajo k posameznim obratom in različne možnosti
prodaje so razvidne iz analize Prikaz možne prodaje premoženja po delih
oz. obratih,
ter elaborata
Razdelitev industrijskega območja na
posamezne enote, ki ga je izdelal Projektivni biro inženiring d.o.o.,
Murska Sobota.
Oba dokumenta bosta na vpogled vsem zainteresiranim za nakup
nepremičnin.
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 informativnega značaja in stečajni dolžnik ni dolžan
skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse razpisne
pogoje.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
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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 v pisni obliki vsebovati naziv ponudnika, njegov točen
naslov, predmet ponudbe, ponujeno ceno ter rok plačila kupnine,
podpisati pa jo mora odgovorna oseba.
3. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti priporočeno s povratnico po pošti na
naslov: ALENKA GRIL s.p., Lorbekova 19, 2341 Limbuš s pripisom:
Stečajni postopek St 250/2009 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.

IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA

1. Rok za zbiranje ponudb je do 15.9.2016, zadnji dan
za oddajo
ponudbe je 15.9.2016.
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 stečajni
upraviteljici in sicer vsak delovni dan od 15. do 16. ure na tel. št.02 61 31
345 in 041 633 023 ali preko elektronske pošte alenka.gril@galbi.si.
Ogled cenilnih zapisnikov nepremičnin ter analize Prikaz možne prodaje
premoženja po delih ali obratih je mogoč na sedežu stečajnega dolžnika, po
15.6.2016 pa tudi na spletni strani www.pomurka.si. Ogled premoženja je
mogoč po predhodni najavi na naslov ivanka.horvat@pomurka.si, ali po
telefonu 02 522 10 07.
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Stečajna upraviteljica
Alenka Gril
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Maribor, 27.05.2016

