PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV
DO DRUŽBE STAVBAR GRADNJE d.o.o. - v stečaju
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«)
je na svoji spletni https://dutb.eu/javni-razpisi/ dne 12.2.2021 objavila Javni razpis za zbiranje
zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STAVBAR GRADNJE d.o.o.-v stečaju (v nadaljevanju
»Razpis«).
Prodajalec obvešča ponudnike, da se spreminjajo:
̵
Rok za oddajo zavezujočih ponudb
̵
Rok za plačilo varščine in
̵
Rok za možnost izvedbe skrbnega pregleda.
Rok za sprejem zavezujočih ponudb, določen v 3. odst. 2. točke Razpisa, se podaljšuje do vključno
13.5.2021.
Spremenjen 3. odst. 2. točke Razpisa se po novem glasi:
»Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež
ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 13.5.2021 do 14.00 ure. Ponudba šteje
za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.«

Rok plačila varščine določen v 1. odst. razdelka G 2.1.točke Razpisa, se podaljšuje do 13.5.2021 do
14.00 ure.
Spremenjen razdelek G 2.1 točke Razpisa se po novem glasi:
»Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do 14. ure dne
13.5.2021 na račun Prodajalca odprt pri UniCredit banka Slovenija d.d. številka SI56 2900 0005 1319
162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI 00 28214 vplačali varščino v višini 50.000,00 EUR in ki bodo
skupaj z vsebinsko popolno zavezujočo ponudbo ter izjavo o nepovezanosti in ostalimi zahtevanimi
izjavami ter dokazili predložili potrdilo o vplačilu varščine.«
Posledično se spremeni 1. odst. 2.2 točke Razpisa, ki opredeljuje možnost izvedbe skrbnega pregleda,
katerega rok se podaljša do vključno 11.5.2021 do 14. ure.
Spremenjen 1. odst. 2.2 točke Razpisa se po novem glasi:
»Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije vezane na Terjatve, ki so
predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan
v obdobju od dne 22.2.2021 do vključno 11.5.2021 do 14:00 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko
24 ur na dan. V tem času bodo ponudniki lahko postavljali pisna vprašanja. Prodajalec sprejema
zaprosila za informacije in vpogled v dokumentacijo za skrbni pregled do vključno 11.5.2021 do 14. ure.
Pisni odgovori na vprašanja kateregakoli ponudnika bo posredovan najkasneje v roku enega delovnega
dneva. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli vlagatelja, ki so na tej točki udeleženi v postopku,
morajo biti posredovana vsem ostalim udeležencem.«
Vsa ostala določila Razpisa ostajajo nespremenjena.
Ljubljana, 12.4.2021
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

