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MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d. 
Oreško nabrežje 9 

2000 Maribor 
MŠ: 5035333000 

DŠ: 52965538 
 
 

objavlja 
 
 

VABILO K NEZAVEZUJOČEMU 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 je premičnina z inventarno številko 082365001 Prašna lakirnica 
Morgenstern, ki vsebuje naslednje sklope : 
- Tračni transporter 
- 2 ročni mesti za nanos prašnega laka 
- Polimerizacijska peč s plinskim gorilnikom 
- Elektro-krmila omara 
- Ciklonski filter in končni filter za prah 
- Gasilna naprava na halon 

 
  

Osnovni tehnični podatki : 
Proizvajalec : Morgenstern 
Leto izdelave : 1988 
Tovarniška števila 13-1604-05 
Velikost celotne naprave :  dolžina 8.835 mm 
    širina 3.000 mm 
    višina 2.200 mm   
Maksimalna odprtina za prehod obdelovanca : širina 500 mm 
       višina 1.000 mm  
Volumenski pretok odsesavanja prašnega filtra : 14.000 m3/h  
Maksimalna temperatura v peči : 250 °C 
Priključna moč : 5,5 kW 

http://www.mlm-mb.si/
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II. IZHODIŠČNA CENA 

 
Izhodiščna cena za premičnino opisano pod točko I znaša 30.000 EUR. 

 
III. POGOJI PRODAJE 

 

• V postopku prodaje lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 

• Izhodiščna cena za predmet prodaje je določena in navedena pod točko II. 
Navedena izhodiščna cena je neto cena. 

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

• Premičnina se prodaja 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; 
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• 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 »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. ROK ZA ODDAJO PONUDBE 
 
Zbiranje ponudb bo trajalo od objave do 28.04.2017.  
 
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«.  
 
 

V. 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. 
 
 

VI. ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU 
 
O izidu zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni najkasneje v tridesetih (30) 
delovnih dneh po poteku roka za oddajo ponudb.  
 
 
Maribor, dne 7.04.2017 
 
                                                                            Mariborska livarna Maribor d.d. 
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