На основу члана 28. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001),
Агенција за приватизацију објављује
Јавни позив
за учешће на јавном тендеру ради продаје капитала (приватизације) предузећа:

Пољопривредно индустријски комбинат ''Агроунија'' друштвено предузеће са по,
Инђија
Војводе Степе 20, 22320 Инђија

1. Агенција за приватизацију нуди на продају 70% друштвеног капитала, што представља
70% од укупног капитала Пољопривредно индустријски комбинат ''Агроунија''
друштвено предузеће са по, Инђија (у даљем тексту: “Субјекат приватизације”),
стратешком партнеру који ће наставити постојеће производне активности
предузећа и преузети обавезу инвестирања у циљу даљег развоја предузећа.
2. Подаци о субјекту приватизације: Адреса: ПИК ''Агроунија'' са по, Воводе Степе 20,
22320 Инђија, Република Србија, СР Југославија; адреса на интернету:
http://www.mpriv.sr.gov.yu
Тел: 022/ 560 650
Факс: 022/ 561 427
Делатност: 01110 сађење, сетва жита и других засада
Шифра тендера: AGR07/02
Контакт: наведени доле
Детаљнији подаци у вези са приватизацијом субјекта приватизације, заједно са
Информационим меморандумом (у даљем тексту: “Tендерска документација”) биће
доступни свим заинтересованим купцима (у даљем тексту: “Учесници тендера”) после
потписивања Изјаве о обавези чувања поверљивих података и уплате цене тендерске
документације у висини од 340.000 динара, односно 408.000 динара што укључује 20%
пореза на промет услуга.
Агенција за приватизацију је изабрала Raiffeisen Investment AG, Austria (RIAG), као
саветникa у поступку приватизације субјекта приватизације (у даљем тексту:
“Саветник”).
3.

Право на подношење понуде имају учесници тендера директно или њихово зависно
предузеће у коме имају већинско власништво, а испуњавају следеће услове:

-

4.

представљају правни субјект који послује у производњи и/или преради и/или
дистрибуцији пољопривредних производа.
правни субјект или један од чланова конзорцијума остварио је промет од
преко 7 (седам) милиона америчких долара у 2001. години.

Рок за достављање понуда за куповину капитала је 20. децембар 2002. године, до 17
сати (по београдском времену). Агенција за приватизацију задржава право да тај рок, по
потреби, измени.
Висина депозита за учешће на јавном тендеру износи 50.000 америчких долара

(педесет хиљада америчких долара), у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Југославије на дан уплате.
5.

Агенција за приватизацију овим позива заинтересоване учеснике тендера да поднесу
захтев за куповину тендерске документације субјекта приватизације, у периоду почев
од 7. октобра 2002. године, закључно са 15. новембром 2002. године.

6.

Захтев за куповину тендерске документације доставља се Саветнику поштом на
наведенe адресe, електронском поштом или путем факса, са јасном назнаком ''Захтев
за куповину тендерске документације – шифра тендера: AGR07/02''.
По пријему овог захтева Саветник ће учеснику тендера или његовом овлашћеном
представнику испоставити фактуру за плаћање накнаде за тендерску документацију и
упутити му на потпис Изјаву о обавези чувања поверљивих података, поштом,
електронском поштом или путем факса. Потписана Изјава о обавези чувања
поверљивих података, шаље се без одлагања, факсом и поштом Саветнику на
наведене адресе.

7.

По пријему потписане Изјаве о обавези чувања поверљивих података и доказа о
извршеној уплати накнаде за тендерску документацију, Саветник ће, без одлагања,
учеснику тендера доставити тендерску документацију поштом или ће је предати
овлашћеном представнику купца. Саветник и Агенција за приватизацију не сносе
одговорност у случају губитка или закашњења које може да настане при достављању
било ког документа.

8.

За сва питања у вези са овим јавним позивом или приватизацијом субјекта
приватизације неопходно је контактирати Саветника, на наведену адресу.
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