Агенција за приватизацију Републике Србије као стечајни управник стечајног дужника

АД " ИЗБОР " БАЧКА ПАЛАНКА у стечају
из Бачке Паланке

ОГЛАШАВА
издавање у закуп слободног пословно - продајног простора
путем достављања писaних понуда
Предмет издавања у закуп су две целине:
Целина бр. 1. Продавница «ИЗБОР» у Силбашу – која се налази у стамбено-пословној згради
изграђеној на катастарској парцели бр. 559/1 KO Силбаш, у ул.Краља Петра I бр.81, укупне
површине 155 m², продајни и магацински простор.
Целина бр. 2. Продавница «ИЗБОР» у Товаришеву – која се налази у стамбено-пословној
згради изграђеној на катастарској парцели бр. 899/1 KO Товаришево, у ул.Маршала Тита бр.56,
укупне површине 146,60 m², продајни и магацински простор.
Закуп се уговара најдуже до продаје предмета закупа.
Закупнина увећана за износ ПДВ-а се плаћа у месечним ратама првог дана у месецу за
месец на који се односи, а на основу рачуна издатог од закуподавца.
Приликом прве фактуре закупац ће платити и депозит у износу двомесечне закупнине.
Oсим закупнине Закупац преузима обавезу да сноси и трошкове текућег одржавања
(струја, вода, телефон, смеће, гас) према обрачунатој месечној потрошњи.
Крајњи рок за достављање понуда је 16.04.2014. године до 11:00 часова. Прихватају се
искључиво понуде у запечаћеној коверти са назнаком «ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА ЗАКУПРЕДНИ БРОЈ ЦЕЛИНЕ ИЗ ОГЛАСА - АД „ИЗБОР“ БАЧКА ПАЛАНКА – НЕ ОТВАРАТИ»
на коверти.
Писaне понуде се достављају на следећу адресу: Агенција за приватизацију - Центар за
стечај, Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад, V спрат.
Отварање понуда биће одржано дана 16.04.2014. године у 11:15 часова.
Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:
- копију докумената којим се доказује правни статус подносиоца захтева ( извод из АПР-а,
ОП образац, лична карта или сл. );
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

Непотпуне и неуредне понуде и понуде које садрже услов неће се узимати у разматрање.
Уговор о закупу пословно – продајног простора закључује се у року од 3 радна дана од
дана проглашења најбољег понуђача.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог уговора
закупац.

о закупу у целости сноси

Закуподавац није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду.
Oвлашћено лице: повереник Мирољуб Цицмил, контакт телефон 063/858 97 28 или путем
електронске поште на адресу mcicmil@sbb.rs

