JAMADA d.o.o., V STEČAJU,
Tržaška cesta 89, 2000 Maribor
Op. številka St 3121/2017,
objavlja
na podlagi sklepa o prodaji – Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 16.1.2019
JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo v prostorih družbe ST.ING Poslovne storitve d.o.o. na naslovu Plinarniška
ulica 4, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje (1. nadstropje), dne 6.3.2019 s
pričetkom ob 11.00 uri.
I.

Predmet prodaje:

100% delež v družbi E-POS REŠITVE informacijske tehnologije d.o.o., Tržaška
cesta 89, 2000 Maribor (matična št.: 1847422000, davčna številka: SI 78749964).
Premoženje se prodaja za IZKLICNO CENO 500,00 EUR, ki se poveča za javne
dajatve, davke in vse stroške prodaje, vezane na to premoženje. Prav tako je
kupec zavezan plačati znesek stroška sestave pogodbe po tarifi v višini 55,08 EUR
neto.
ZNESEK VARŠČINE znaša 50,00 EUR.
II.

Pogoji prodaje:

Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku z neposredno pogodbo po
ponujeni vrednosti, ki ne sme biti manjša od razpisane. Pogodbo mora ponudnik –
kupec podpisati 3 delovne dni od dneva javne dražbe. Pogodba je sklenjena pod
odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem,
ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje (341 člen ZFPPIPP). Navedeno ne velja v
primerih, če je ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet prodajne pogodbe,
nižja od 100.000,00 EUR (341/5 člen ZFPPIPP). Kupec mora plačati kupnino v
celoti s pripadki na fiduciarni račun upravitelja TRR št. SI56 0510 0801 5966
677 odprt pri Abanki d.d. najpozneje 30 dni od podpisa pogodbe oz. 10 dni po
pravnomočnem soglasju po 341. členu ZFPPIPP, če je to kasneje.
Rok plačila je bistvena sestavina pogodbe in če je kupec zamudil s plačilom je od
nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase. Poleg varščine se
lahko uveljavlja tudi nastala škoda.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse pripadajoče davščine in druge
stroške s prenosom lastništva (notarske stroške, stroške pogodbe in stroške
prepisa lastništva) plača kupec.
Premoženje se prodaje po načelu videno – kupljeno.

III.

Pogoji za udeležbo pri prodaji

Pri prodaji lahko sodelujejo pravne osebe, če so registrirane v Sloveniji ter fizične
in pravne osebe ob pogojih vzajemnosti in ob pogoju:
a. da do vključno 5.3.2019 vplačajo varščino v višini določeni v točki I. na
fiduciarni račun upravitelja TRR št. SI56 0510 0801 5966 677 odprt pri
Abanki d.d. in predložijo dokaz o plačilu 10 minut pred začetkom javne
dražbe. Plačana varščina se bo uspešnemu kupcu vračunala v kupnino,
drugim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 3 delovnih dneh. Če na
dražbo pristopita dva ali več ponudnikov in nihče, kljub plačani varščini ne
draži, se šteje, da so vsi od nje odstopili in stečajni dolžnik vse varščine
zadrži kot skesnino.
b. da predložijo pred začetkom javne dražbe fizične osebe osebni dokument
pravne osebe pa pooblastilo za zastopanje, če dražitelj ni direktor.
c. da pred začetkom javne dražbe podpišejo izjavo, da za sklenitev pogodbe
ni ovir po prvem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
IV.

Pravila javne dražbe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dražbo vodi upravitelj ali komisija, ki jo imenuje stečajni upravitelj.
Dražitelj lahko dviga ceno za najmanjši znesek 1.000,00 EUR.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana 3 minute po najvišji ponudbi.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe. Ugovore rešuje stečajni upravitelj ali njegov
pooblaščenec takoj.
7. Voditelj javne dražbe razglasi uspešnega dražitelja in ga obvesti kdaj in kje
bo podpis pogodbe.
V.

Ostalo

Pridobitev dodatnih informacij je možno vsak delovnik med 10. in 14. uro na tel.
03 428 18 35 ali e-naslov luka.lah@e-si.si (g. Luka Lah).
stečajni upravitelj
Martin Drgan univ. dipl. ekon.

