Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti opr. št. St 250/2009 z
dne 18.7.2016, ki je postal pravnomočen dne 3.8.2016
STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Pomurka mesna industrija d.d.–v stečaju,
Panonska ulica 11, Murska Sobota
OBJAVLJA

VABILO K DAJANJU NEZAVEZUJOČIH PONUDB

I. PREDMET PONUDBE

1.

2.

Znamka Kekec, registrirana pri Uradu Republike Slovenije za
intelektualno lastnino pod reg. št. 200670206 od dne 21.12.2006 dalje,
z veljavnostjo do 03.02.2026, ki zajema razrede 29, 35 in 40 po Nicejski
klasifikaciji.
Mednarodna znamka Kekec, reg.št. 933069, datum registracije
1.6.2007, velja do 1.6.2017

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.

Stran

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.
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III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

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 blagovne znamke
– ne odpiraj.

IV. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA

1. Rok za zbiranje ponudb je do 30.9.2016, zadnji dan za oddajo ponudbe
je 30.9.2016.
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.
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Stečajna upraviteljica
Alenka Gril

Stran

Maribor, 29.8.2016

