
6255/2014 

UPRAVITELJ DOLŽNIKA 

BIO FUTURA družba za ravnanje z biološkimi odpadki d.o.o. - V STEČAJU 
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana  

OBJAVLJA 

VABILO K DAJANJU PONUDB 

v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb po 328. členu ZFPPIPP 

I. PREDMET ZBIRANJA PONUDB – EN SKLOP PREMIČNIN  
Predmet zbiranja ponudb je sklop posameznih premičnin, ki so del Bioplinarne na lokaciji Ulica 
Nikole Tesle 3b v Ilirski Bistrici in na katerih je svojo terjatev zavarovano z ločitveno pravico prijavil 
upnik Eko sklad. Ponudbe se oddajo za: 

1. kontejnerska kogeneracijska enota LC 616 812, proizvajalca Pro2, Anlagentechnik GmbH, 
0-47877 Willich, namen uporabe je soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, 
leto proizvodnje 2008, inv.št. 02;  

2. Plinohram tip B9 118/300 SU, proizvajalca Sattler AG, Sattlerstr. 45, A-8041 Graz, namen 
uporabe je shranjevanje bioplina v dvomembranskem balonu, montiranem nad 
rezervoarjem, skupaj s puhalom, leto proizvodnje 2008 inv.št.06;  

3. Lamelni separator, proizvajalca Hidromontaža iz leta 1989,ki ga jeleta 2008, obnovilo 
podjetje Ekotehna d.o.o., namen uporabe posedanja oz. zgoščevanja pregnitega blata 
pred njegovo uporabo za biognojilo, inv. št. P16;  

4. Flokulacijski rezervoar, proizvajalca Prva Iskra Barič iz leta 1989, ki ga je obnovilo podjetje 
Ekotehna d.o.o. leta 2008, namen uporabe je flokulacija tekočega pregnitega blata s 
pomočjo polielektrolita pred zgoščevanjem v lamelnem separatorju, inv. št. P16;  

5. Hladilni stolp ICT -4 94, proizvajalca Evapco Europe s.r.I. , 20017 Passirana di Rho, Milano, 
namen uporabe je hlajenje vode za hlajenje substrata in pregnitega blata, leto proizvodnje 
2008, inv.št.017;  

6. Mehčalna naprava, proizvajalca MAK CMC Tehnološke vode, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, 
namen uporabe priprava (mehčanje) hladilne vode, leto proizvodnje 2009, inv. št. 017;  

7. Oprema v kotlovnici, proizvedena leta 2008 in z inv. št. 013, z namenom uporabe: 
proizvodnja vroče vode za potrebe procesa in ogrevanja in jo sestavljajo: plinski kotel GE 
515, 250 kW, proizvajalca Buderus Heiztechnik AG, CH-4133 Pratteln; gorilnik za bioplin in 
zemeljski plin D90/50-2, proizvajalca Weishaupt GmbH, 0- 88475 Schwendi, proti-
plamensko varovalo Protego FA-G-1, proizvajalca Braunschweiger Flammenfilter GmbH, 
D-38110 Braunschweig, raztezna posoda 200 litrov, proizvajalca Reflex Winkelmann 
GmbH, D59227 Ahlen in plinska omarica , proizvajalca Skovela d.o.o., Tekačevo 60, 
Rogaška Slatina;  



8. Kompresorska postaja za pripravo komprimiranega zraka za tehnološke potrebe in z inv. 
št. 013, ki jo sestavlja v nadaljevanju navedena oprema, proizvajalca Kaeser kompressoren 
GmbH, D-9640 Coburg, proizvedena v letu 2008: 2x vijačni oljni kompresor tip SX Sigma 
Control; odvajalec kondenza ECO Drain 30, hladilni sušilnik zraka TA 8, ločilec za olje 
AQUAMAT 2 in mikrofilter FE-10 ter tlačna posoda V=250 I, 11 Bar, proizvajalca OKS Otto 
KleinGmbH D-57223 Kreuztal. 

II. POGOJI ODDAJE PONUDB 
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 upravitelj ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, 
četudi ponudba vsebuje vse razpisne pogoje.  

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB 
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati ne morejo osebe, 

določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP . 
2. Ponudba mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naziv ponudnika, njegov točen naslov, 

predmet ponudbe, ponujeno ceno, rok plačila in lastnoročni podpis ponudnika (oz. zakonitega 
zastopnika ponudnika). Če je ponudba podana po pooblaščencu, mora biti k ponudbi 
priloženo tudi pisno pooblastilo za zastopanje. 

3. Pri obravnavi bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. 
4. Ponudbe se oddajo za v točki I. tega vabila naveden sklop premičnin. 
5. Ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti na naslov: Valter Stepan, Grintovška 

ulica 28a, 1000 Ljubljana (pripis St 6288/2014).
6. Rok za zbiranje ponudb je en mesec po objavi na spletnem mestu AJPES.

IV. OSTALO
Vse informacije v zvezi s prodajo dobijo zainteresirani ponudniki vsak delovnik med 9. in 14. uro 
pri strokovnem sodelavcu upravitelja Luku Lahu, na telefonski številki 03/428 18 35 ali elektronski  
pošti: prodaja@e-si.si. Za ogled bioplinarne je potrebna predhodna najava pri upravitelju Valterju 
Stepanu na telefonski številki: 051/388-181 ali na elektronskem naslovu:  
valteramazon@gmail.com.  

Stečajni upravitelj 
mag. Valter Stepan 

Priloge: 
1. Primer ponudbe 
2. Izjava po 337. čl. ZFPPIPP 

mailto:prodaja@e-si.si
mailto:valteramazon@gmail.com


Priloga 1 

PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNEGA SKLOPA PREMIČNIN BIOPLINARNE BIO FUTURA  

IME IN PRIIMEK (NAZIV PODJETJA):_____________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________________________________________ 

EMŠO/ MATIČNA ŠTEVILKA:___________________________________________________ 

KONTAKT (TEL ALI E-NASLOV): _________________________________________________ 

p.n.  
BIO FUTURA družba za ravnanje z biološkimi odpadki d.o.o. - V STEČAJU 
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana 

Predmet ponudbe je sklop premičnin: 
1. kontejnerska kogeneracijska enota LC 616 812, proizvajalca Pro2, Anlagentechnik GmbH, 

0-47877 Willich, namen uporabe je soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, 
leto proizvodnje 2008, inv.št. 02;  

2. Plinohram tip B9 118/300 SU, proizvajalca Sattler AG, Sattlerstr. 45, A-8041 Graz, namen 
uporabe je shranjevanje bioplina v dvomembranskem balonu, montiranem nad 
rezervoarjem, skupaj s puhalom, leto proizvodnje 2008 inv.št.06;  

3. Lamelni separator, proizvajalca Hidromontaža iz leta 1989,ki ga jeleta 2008, obnovilo 
podjetje Ekotehna d.o.o., namen uporabe posedanja oz. zgoščevanja pregnitega blata 
pred njegovo uporabo za biognojilo, inv. št. P16;  

4. Flokulacijski rezervoar, proizvajalca Prva Iskra Barič iz leta 1989, ki ga je obnovilo podjetje 
Ekotehna d.o.o. leta 2008, namen uporabe je flokulacija tekočega pregnitega blata s 
pomočjo polielektrolita pred zgoščevanjem v lamelnem separatorju, inv. št. P16;  

5. Hladilni stolp ICT -4 94, proizvajalca Evapco Europe s.r.I. , 20017 Passirana di Rho, Milano, 
namen uporabe je hlajenje vode za hlajenje substrata in pregnitega blata, leto proizvodnje 
2008, inv.št.017;  

6. Mehčalna naprava, proizvajalca MAK CMC Tehnološke vode, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, 
namen uporabe priprava (mehčanje) hladilne vode, leto proizvodnje 2009, inv. št. 017;  

7. Oprema v kotlovnici, proizvedena leta 2008 in z inv. št. 013, z namenom uporabe: 
proizvodnja vroče vode za potrebe procesa in ogrevanja in jo sestavljajo: plinski kotel GE 
515, 250 kW, proizvajalca Buderus Heiztechnik AG, CH-4133 Pratteln; gorilnik za bioplin in 
zemeljski plin D90/50-2, proizvajalca Weishaupt GmbH, 0- 88475 Schwendi, proti-
plamensko varovalo Protego FA-G-1, proizvajalca Braunschweiger Flammenfilter GmbH, 
D-38110 Braunschweig, raztezna posoda 200 litrov, proizvajalca Reflex Winkelmann 



GmbH, D59227 Ahlen in plinska omarica , proizvajalca Skovela d.o.o., Tekačevo 60, 
Rogaška Slatina;  

8. Kompresorska postaja za pripravo komprimiranega zraka za tehnološke potrebe in z inv. 
št. 013, ki jo sestavlja v nadaljevanju navedena oprema, proizvajalca Kaeser kompressoren 
GmbH, D-9640 Coburg, proizvedena v letu 2008: 2x vijačni oljni kompresor tip SX Sigma 
Control; odvajalec kondenza ECO Drain 30, hladilni sušilnik zraka TA 8, ločilec za olje 
AQUAMAT 2 in mikrofilter FE-10 ter tlačna posoda V=250 I, 11 Bar, proizvajalca OKS Otto 
KleinGmbH D-57223 Kreuztal. 

Ponujena neto cena: _____________________________ v EUR. 

Rok plačila:______________________________. 

PODPIS IN ŽIG 



Priloga 2 

St 6255/2014 

IZJAVA 

po 2. odstavku 337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 

podpisani (ime podjetja in direktorja)_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da sem seznanjen z besedilom 1. odstavka 
337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP), ki glasi: 
» Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z: 

1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana 
poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, 

2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek, 
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov, 
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane 

osebe, 
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 

50 odstotkov.« 

in v smislu navedenega člena izrecno izjavljam, da pri meni v odnosu do stečajnega dolžnika Bio 
Futura d.o.o., Likozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 
337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju. 

Kraj in datum:  Podpis: 

 ____________ ___________ 


