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MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d. 
Oreško nabrežje 9 

2000 Maribor 
MŠ: 5035333000 

DŠ: 52965538 
 
 

objavlja 
 
 

VABILO K NEZAVEZUJO ČEMU ZBIRANJU PONUDB 
 

Vabilo je objavljeno na spletni strani http://www.mlm-mb.si in oglasnih mestih družbe 
Mariborska livarna Maribor d.d.. 

 
 
I. PREDMET PRODAJE 

 
Predmet prodaje so naslednje premičnine, ki so v lasti Mariborske livarne Maribor 
d.d. (v nadaljevanju: MLM d.d. oz. prodajalec):  

  
    Zap. 

       št. 

Inv. 

številka Vrsta stroja Proizvajalec Tip stroja 

Leto 

izdelave Izhodiščna cena 

1. 020245003 Koordinatni vrtalni stroj Dalmastroj  BKOE PA2 1988 1.000 EUR 

2. 020250001 CNC rezkalni stroj MAHO MH 1000 C 2.900 EUR 

3. 020302002 Stroj za rezan. navojev Müller 150 EUR 

4. 033103004 CNC potopna erozija HURCO - Iskra 900CNC 1991 3.000 EUR 

5. 033201001 CNC žična erozija Fanuc - Iskra FANUC H6 1988 3.500 EUR 

6. 073201004 Peč za popuščanje Vlado Pandur VP-20 1988 300 EUR 

7. 020242001 Koordinatni vrtalnik MAS Wkv63 1.800 EUR 

8. 022149002 Rezkalni stroj 
 

900 EUR 

       
 
 
II. POGOJI PRODAJE 

 
• V postopku prodaje lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 
• Izhodiščna cena za predmet prodaje je določena in navedena pod točko I. 

Navedene izhodiščne cene so neto cene. 



  
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR 

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor, Slovenija 
tel.: +386 (2) 2346 100, fax: +386 (2) 2346 239, e-mail: info@mlm-mb.si, internet: http://www.mlm-mb.si 

 

 

 

 

 

 

 MLM d.d. - TRR: SI56 0510 0801 1895 296, ID št. za DDV.: 52965538, 
  kapital: 1.050.000,00 EUR, št. vložka: 1/00437/00 - Okrožno sodišče v Mariboru,  
 �� S�19091Q
1 �� S�20556E              predsednica nadzornega sveta ga. mag. Cvetka Žirovnik 

 

• Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 
najvišjo ceno, je izključena. 

• Premičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Vsaka odgovornost 
prodajalca za morebitne stvarne napake je izključena. 

• V ponudbi morajo ponudniki obvezno navesti neto ceno, ki bi jo bili pripravljeni 
plačati za nakup premičnine. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva 
mora v celoti plačati ponudnik. 

• Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Če bosta prejeti dve 
enakovredni ponudbi za posamezno premičnino, se izvede dodaten krog 
pogajanj za posamezno premičnino o zvišanju ponudbene cene s ponudniki na 
podlagi pisnega poziva. Prodajalec si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj o 
zvišanju ponudbene cene za posamezno premičnino.  

• Z izbranim ponudnikom bo prodajalec sklenil prodajno pogodbo v roku osmih (8) 
delovnih dni po pisnem pozivu prodajalca, da je ponudbo sprejel. 

• Ponudnik mora celotno kupnino plačati takoj oz. najkasneje v roku petih (5) 
delovnih dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe na TRR prodajalca, naveden v 
prodajni pogodbi.  

• V primeru, da ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v 
dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. 
Prenos lastninske pravice na premičnini in izročitev premičnine v posest 
ponudnika bosta izvršeni po plačilu celotne kupnine in morebitnih drugih stroškov 
v zvezi s prenosom lastništva. 

• V primeru nakupa prevzame ponudnik vse stroške demontaže in transporta 
opreme. 

 
Pisna ponudba mora vsebovati:  
• ime, priimek/naziv ponudnika ter njegov naslov; 
• EMŠO oz. matično številko, davčno številko, telefonsko številko in elektronski 

naslov; 
• navedbo premičnine, za katero daje ponudbo; 
• ponujeno ceno; 
• izjavo, da ponudba velja 90 dni od dneva oddaje ponudbe; 
• izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega poziva za zbiranje ponudb; 

 
Ponudbe pošljejo ponudniki po pošti na naslov: Mariborska livarna Maribor d.d., 
Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, s pripisom »Zbiran je ponudb za prodajo 
premi čnin – ne odpiraj« ali na elektronski naslov: borut.zorko@mlm-mb.si  z 
navedbo zadeve »»Zbiranje ponudb za prodajo premi čnin«. 
 
 

III. ROK ZA ODDAJO PONUDB 
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Zbiranje ponudb bo trajalo od objave do 20.03.2015.  
 
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na 
naslov: Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, s pripisom 
»Zbiranje ponudb za prodajo premičnin – ne odpiraj« ali na elektronski naslov: 
borut.zorko@mlm-mb.si  z navedbo zadeve »Zbiranje ponudb za prodajo 
premičnin«.  
 
 

IV. OGLED PREMIČNIN  
 
Podrobnejše informacije in ogled premičnin je možen po predhodnem dogovoru. 
 
Kontaktna oseba za ogled premičnin je Borut Zorko, ki je dosegljiv na elektronskem 
naslovu borut.zorko@mlm-mb.si  ali na telefonski številki 041 610 860. 
 
 

V. ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠ ČENI O IZIDU 
 
O izidu zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni najkasneje v tridesetih (30) 
delovnih dneh po poteku roka za oddajo ponudb.  
 
 
Maribor, dne 13.03.2015 
 
                                                                            Mariborska livarna Maribor d.d. 

 
 
  
   


