На основу члана 28. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001 и
18/2003), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) оглашава:
Јавни позив
за учешће на јавном тендеру
ради продаје друштвеног капитала субјекта приватизације:

АД Фрад за производњу филтера, Алексинац
Шифра тендера: FRA03/03
1.

Агенција за приватизацију нуди на продају 70% друштвеног капитала предузећа АД Фрад,
Алексинац (у даљем тексту: “Субјект приватизације”).
Укупан капитал субјекта приватизације регистрован у Трговинском суду у Нишу 1996. године износи
17.444.187,00 динара, што представља 100% укупног капитала субјекта приватизације. Капитал
субјекта приватизације се састоји од:
-

2.

Друштвеног капитала субјекта приватизације у износу од 17.404.669,00 динара, што
представља 99.77% укупног регистрованог капитала;
Акцијског капитала субјекта приватизације у износу од 39.518,00 динара, што представља
0,23% укупног регистрованог капитала.

Подаци о субјекту приватизације:
Адреса: Петра Зеца 38, Алексинац, Србија и Црна Гора
Тел: +381 18 804-856, 804-722
Факс: +381 18 804-225
Web: http://www.frad.co.yu
Делатност: 34300 производња делова и прибора за моторна возила и њихове моторе
Шифра тендера: FRA03/03.
Детаљнији подаци у вези са субјектом приватизације, заједно са Информационим меморандумом (у
даљем тексту: “Tендерска документација”) доступни су купцима тендерске документације по уплати
накнаде за тендерску документацију у износу од 300.000,00 динара односно 360.000,00 динара, што
укључује 20% пореза на промет.

3.

Агенција за приватизацију је изабрала конзорцијум који чине Central Europe Trust Company Ltd. и
Altheimer & Gray, као саветникa у овом поступку приватизације (у даљем тексту: “Саветник”).

4.

Право на подношење понуде има заинтересовани купац који испуњава следеће услове:
-

да је откупио тендерску документацију;
да је у 2002. години остварио пословни приход од најмање 1 (један) милион евра;
да се бави производњом и /или/ дистрибуцијом делова за аутомобилску индустрију;

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 купац 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 његово зависно предузеће откупило
тендерску документацију.
Ако је заинтересовани купац конзорцијум неопходно је да испуњава следеће услове:
-

да су сви чланови конзорцијума донели одлуку о организовању и приступању конзорцијуму;
да је у уговору о конзорцијуму утврђена неограничена солидарна одговорност свих чланова
конзорцијума;
да је уговором о конзорцијуму опредељено процентуално учешће чланова конзорцијума у
капиталу субјекта приватизације;
да су сви чланови конзорцијума овластили лице које ће заступати конзорцијум;

5.

да су сви чланови конзорцијума потписали уговор о чувању поверљивих података;
да је бар један члан конзорцијума откупио тендерску документацију;
да се бар један члан конзорцијума бави производњом и/или/ дистрибуцијом делова за
аутомобилску индустрију;
да је бар један члан конзорцијума у 2002. години остварио пословни приход од најмање 1
(један) милион евра.

Агенција овим позива све заинтересована лица да поднесу писани захтев за куповину тендерске
документације субјекта приватизације, закључно са 19.05.2003. године.
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: FRA03/03».
По пријему овог захтева, Агенција ће овлашћеном лицу испоставити фактуру за плаћање накнаде за
тендерску документацију. Након извршене уплате на име тендерске документације, уговор о чувању
поверљивих података биће упућен на потпис, поштом, електронском поштом или путем факса.
Потписан уговор о чувању поверљивих података потребно је, без одлагања, факсом и поштом
послати Саветнику на наведене адресе.

6.

По пријему потписаног уговора о чувању поверљивих података и потврде о уплати накнаде за
тендерску документацију, Саветник ће, без одлагања, учеснику на јавном тендеру доставити
тендерску документацију поштом, електронском поштом или ће је предати његовом овлашћеном
представнику.
Саветник и Агенција за приватизацију не сносе одговорност у случају губитка или закашњења при
достављању било ког документа.

7.

Рок за достављање понуда за куповину капитала је 30.05.2003. године, до 17:00 сати (по
београдском времену).

8.

Агенција за приватизацију задржава право да услове и рокове из овог јавног позива, по потреби,
измени.

9.

Висина депозита за учешће на јавном тендеру износи 50,000 (педесет хиљада) евра у динарској
противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

10. За сва питања у вези са овим јавним позивом, контактирати Саветника на доле наведене адресе:
Marius Manoiu
Senior Manager
Central Europe Trust Company Ltd.
4 Gavril Musicescu Street
Bucharest 1- Romania
Ph: +40.21.231.6044
Fax: +40.21.231.6045
E-mail: marius.manoiu@cet.com.ro

Саша Николић
Директор
Central Europe Trust Company Ltd.
Краља Милана 15
11000 Београд, Србија и Црна Гора
Тел: +381 (11) 33 444 32
Факс: +381 (11) 33 466 37
E-mail: sasha.nikolic@cet-bgd.com

