Агенција за приватизацију РС као стечајни управник стечајног дужника
Друштвено предузеће за производњу и промет производа и ауто делова од гуме

„КРАГУЈ“ у стечају, Баточина, ул. Иве Лоле Рибара бб,
ОГЛАШАВА
Издавање у закуп производно пословног простора на матичној локацији, и то:
1. Зграда фабрике профила (6.600,00м2)
2. Фабричка хала (3.200,00м2)
3. Опрема, инвентар и резервни делови по спецификацији
-

-

Закуп се уговара на период од 3 месеца а најдуже до уновчења имовине стечајног
дужника која је предмет закупа;
Минимално прихватљива понуда месечне закупнине износи 5.000,00 ЕУР,
обрачуната у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан
уплате;
Закупац се обавезује да плати износ тромесечне уговорене закупнине у року од 8
дана од дана потписивања уговора о закупу;
Осим закупнине, Закупац преузима обавезу да сноси и трошкове текућег
одржавања преузете имовине, трошкове струје, воде, телефона, односно свих
комуналија према обрачунатој месечној потрошњи, трошкове обезбеђења и
осигурања имовине, као и износ пореских обавеза које се по основу закупа имају
платити надлежним органима;

Затворене понуде, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП, КРАГУЈ, НЕ ОТВАРАТИ'',
доставити најкасније до 10.03.2009. године до 12.00 часова, на адресу: Агенција за
приватизацију-Центар за спровођење стечајних поступака, Теразије бр 23,
Београд, III спрат.
У разматрање ће се узети само понуде које пристигну на назначену адресу у
наведеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.03.2009. године у 12.15 часова (15 минута
по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију,
Теразије бр 23, Београд, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда и
представника свих понуђача. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично
потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта
или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице
приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на јавном отварању
писмених понуда.
Све информације у вези са огласом могу се добити од Повереника Миће Врачевића на
телефон 063/60-10-13.

