На основу члана 28. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001, 18/2003 и
45/2005),
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
(у даљем тексту “Агенција”)
објављује:

Јавни позив
за учешће на јавном тендеру ради продаје 100% капитала Субјекта приватизације:

Друштвено предузеће “Индустрија стакла Панчево” у рестуктурирању, Панчево
Шифра тендера: ISP10/05
1. Укупан регистровани капитал друштвеног предузећа „Индустрија стакла Панчево”, у
реструктурирању, Панчево (у даљем тексту: “Субјект приватизације”) се састоји од 81,29%
друштвеног капитала и 14,82% државног капитала и 3,89 % капитала у поседу Фонда за развој
Републике Србије.
2. Агенција нуди на продају 100% регистрованог капитала Субјекта приватизације.
3. Подаци о Субјекту приватизације:
Адреса:
Првомајска 10, Панчево, Србија и Црна Гора
Адреса на интернету:
www.isp.co.yu
Тел:
+381 13 352 636
Факс:
+381 13 47 153
Делатност:
Производња равног стакла
Више података о Субјекту приватизације доступно је на интернет адреси:

http://www.priv.yu/pregled_preduzeca/pdf/teaser_132.pdf
Детаљнији подаци о Субјекту приватизације, као и Информациони меморандум (у даљем тексту:
“Tендерска документација”) биће доступни свим заинтересованим странама након потписивања
Уговора о чувању поверљивих података и уплате накнаде за Tендерску документацију.
Накнада за Тендерску документацију износи EUR 5.000 (пет хиљада евра), у динарској
противвредности израчунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан испостављања
фактуре.
Агенција je изабрала Економски институт а.д, Београд као саветникa у овом поступку
приватизације (у даљем тексту: “Саветник”).
4. Право на подношење понуде има:
А. Заинтересовани понуђач који испуњава следеће услове:
да је откупио тендерску документацију и
а) да се бави производњом и/или прерадом и/или трговином стаклa или производa од стакла
најмање 3 (три) последње пословне године у континуитету и
б) да је остварио пословни приход од најмање ЕUR 10.000.000 (десет милиона евра) у 2004.
години;
Ако је заинтересовани купац матично предузеће које не испуњава услове из ове тачке Јавног
позива, право на подношење понуде има његово зависно предузеће, ако испуњава те услове.
Зависно предузеће има право на подношење понуде и ако је матично предузеће откупило
тендерску документацију.
Ако је заинтересовани понуђач зависно предузеће које не испуњава услове из ове тачке Јавног
позива, право на подношење понуде има његово матично предузеће, ако испуњава те услове.

Матично предузеће има право на подношење понуде и ако је зависно предузеће откупило
Тендерску документацију.
Б. Ако је заинтересовани понуђач конзорцијум, неопходно је да кумулативно испуњава следеће
услове:
-

да су сви чланови конзорцијума донели одлуку о организовању и приступању конзорцијуму,
да су сви чланови конзорцијума закључили писани уговор о конзорцијуму и оверили га код
Суда, односно другог надлежног органа (уколико је реч о страним правним и физичким
лицима),
да је сваки члан конзорцијума уговором о конзорцијуму преузео неограничену солидарну
одговорност,
Да је уговором о конзорцијуму прецизиран проценат учешћа сваког члана конзорцијума у
куповини капитала Субјекта приватизације, са тим да бар један члан конзорцијума има најмање
51% учешћа у конзорцијуму (у даљем тексту «Лидер конзорцијума»)
да су сви чланови конзорцијума потписали оверено пуномоћје члану који заступа конзорцијум,
да су сви чланови конзорцијума потписали Уговор о чувању поверљивих података,
да је бар један члан конзорцијума откупио Тендерску документацију,
Да Лидер конзорцијума испуњава следећe условe:

а) да се бави производњом и/или прерадом и/или трговином стаклa или производa од стакла
најмање 3 (три) најмање три последње пословне године у континуитету и
б) да је остварио пословни приход од најмање ЕUR 10.000.000 (десет милиона евра) у 2004.
години;
5. Агенција овим путем позива све заинтересоване да поднесу писани захтев за куповину
Тендерске документације Субјекта приватизације, закључно са 28.10.2005. године.
Тендерска документација ће бити доступна заинтересованим лицима почев од 20.10.2005.
године.
Писани захтев за куповину Тендерске документације доставиће се Саветнику поштом,
електронском поштом - мејлом или факсом, са јасном назнаком “Захтев за куповину тендерске
документације – шифра тендера: ISP10/05”.
По пријему овог захтева, овлашћеном лицу учесника на тендеру биће испостављена фактура за
плаћање накнаде за Тендерску документацију и Уговор о чувању поверљивих података на потпис,
поштом, електронском поштом или путем факса. Потписан Уговор о чувању поверљивих података
потребно је, без одлагања, факсом и поштом послати Саветнику на доле наведену адресу.
По пријему потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа 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.
Саветник и Агенција не сносе одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било
ког документа.
6. Рок за достављање коначних обавезујућих понуда за куповину капитала је 23.12.2005. године
до 17 часова (по београдском времену). У случају потребе, Агенција задржава право измене
рокова из овог Јавног позива. Као предуслов за подношење понуда потребно је уплатити депозит
или доставити Лицитациону гаранцију у износу од ЕУР 50.000 (педесет хиљада евра).

7. За сва питања у вези са овим Јавним позивом, контактирати доле наведене контакт особе:

Јован Илијић
Руководилац пројекта
Агенција за приватизацију

Милан Мекић
Заменик директор консалтинга
Економски институт

Теразије 23
11000 Београд

Краља Милана 16
1000 Београд

Србија и Црна Гора
Teл: +381 11 3020 855
Фaкс: +381 11 3020 816
E-mail: jilijic@priv.yu

Србија и Црна Гора
Teл: +381 11 3613 417
Фaкс: + 381 11 3613 448
E-mail: mmekic@ecinst.org.yu

