На основу члана 28. Закона о приватизацији («Службени гласник РС»,
бр.38/01), Агенција за приватизацију објављује
ИЗМЕНЕ УСЛОВА И ПРОДУЖЕЊЕ РОКОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
За учешће на јавном тендеру ради продаје капитала (приватизације)
предузећа
ДП Нишка индустрија текстила «Ратко Павловић-Нитекс», Ниш
Ратка Павловића 58
Шифра тендера: NIT08/02
Агенција за приватизацију обавештава потенцијалне учеснике о
измени услова и продужењу рокова из Јавног позива за учешће на
јавном тендеру, ради продаје капитала (приватизације) предузећа ДП
Нишка индустрија текстила «Ратко Павловић-Нитекс» Ниш,
објављеног у дневним листовима «Политика» и «Данас» 01.
новембра 2002. године, (у даљем тексту: Јавни позив).
1. Taчка 1. Јавног позива мења се, и нова Тачка 1. гласи:
«Агенција за приватизацију, у складу са Законом о приватизацији,
нуди на продају 70% друштвеног капитала ДП «Нитекс» (у даљем
тексту: субјекат приватизације) стратешком партнеру који ће
наставити постојеће производне активности предузећа и који ће
преузети обавезу инвестирања у циљу даљег развоја предузећа.»
2. Тачка 3. Јавног позива мења се, и нова Тачка 3. гласи:
«Право на подношење понуде има:
a. Правнo лице ако испуњава следеће услове:
- да је откупило тендерску документацију
- да се бави производњом и/или дистрибуцијом одевних предмета
б. Правно лице чије је матично и/или зависно предузеће откупило
тендерску документацију, уколико испуњава следећи услов:
- да се бави производњом и/или дистрибуцијом одевних предмета
в. Конзорцијум правних лица ако су испуњени следећи услови:
- да је бар један члан конзорцијума откупио тендерску документацију
- да се бар један члан конзорцијума бави производњом и/или
дистрибуцијом одевних предмета
- да су чланови конзорцијума добили сагласност Агенције за
приватизацију за формирање конзорцијума.»

3. Тачка 4, Став 1. мења се, и нови Став 1. гласи:
«Рок за достављање понуда за куповину капитала је 10. март 2003.
године до 17:00 по београдском времену. Агенција за приватизацију
задржава право да тај рок, по потреби, измени.»
4. Тачка 5, Став 1. мења се, и нови Став 1. гласи:
«Агенција за приватизацију овим позива заинтересоване учеснике
тендера да поднесу захтев за куповину тендерске документације
субјекта приватизације, закључно са 07.фебруаром 2003. године.
Тендерска документација се купује на основу писменог захтева
упућеног Саветнику и извршене уплате накнаде за тендерску
документацију.»
5. Taчка 7. Јавног позива мења се, и нова Тачка 7. гласи:
«По пријему потписане Изјаве о обавези чувања поверљивих
података и доказу о извршеној уплати
накнаде за тендерску
документацију, Саветник ће, без одлагања, учеснику на јавном
тендеру доставити тендерску документацију поштом или ће је
предати његовом овлашћеном представнику.
У случају формирања конзорцијума, сви чланови конзорцијума су
дужни да потпишу Изјаву о обавези чувања поверљивих података.
Саветник и Агенција за приватизацију не сносе одговорност у случају
губитка или закашњења при достављању било ког документа.»
За сва питања у вези са изменом јавног позива неопходно је
контактирати саветника на наведене адресе:
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