На основу члана 28. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001),
Агенција за приватизацију Републике Србије (у даљем тексту ''Агенција'') објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на јавном тендеру ради продаје друштвеног капитала субјекта приватизације:

Беопетрол а.д. Београд
Шифра тендера: БЕО/03
1. Агенција за приватизацију је одлучила да позове квалификоване понуђаче да
учествују на тендеру који ће се одржати у складу са Законом о приватизацији, за
продају капитала предузећа Беопетрол а.д. (у даљем тексту: “Предузеће”), водећег
дистрибутера нафтних деривата у Србији, стратешком инвеститору који ће бити
одговоран за будући развој Предузећа и који ће извршити потребна улагања
неопходна за развој Предузећа.
Основни капитал Предузећа чини:
I. Друштвени капитал Предузећа, од 130.539.263 динара, који је изражен је у
130.539 обрачунских акција, у појединачној номиналној вредности од 1,000
(хиљаду) динара;
II. Капитал у власништву Акцијског фонда Републике Србије, од 74.716.000
динара, који је изражен у 74.716 обрачунских акција, у појединачној номиналној
вредности од 1.000 (хиљаду) динара;
III. Приватни капитал у власништву запослених у Предузећу, од 3.548.000 динара,
који је изражен у 3.548 обичних акција, у појединачној номиналној вредности од
1.000 (хиљаду) динара.
Агенција нуди на продају 70% друштвеног капитала Предузећа и 100% капитала у
власништву Акцијског фонда Републике Србије.
2. Агенција за приватизацију изабрала је BNP Paribas за финансијског саветника, и
Harrison Solicitors за правног саветника (у даљем тексту: “Саветници”), у поступку
приватизације Предузећа.
3. Подаци о Предузећу:
Адреса: Булевар Лењина 115/а, Београд, Република Србија
Тел: +381 11 311-2998
Факс: +381 11 145-390
Делатност: Дистрибуција нафтних деривата, малопродаја и велепродаја
Шифра тендера: БЕО/03
Основни подаци о Предузећу доступни су на Интернет адреси:
http://www.mpriv.sr.gov.yu/scp/beopetrol.pdf
Детаљни подаци о Предузећу дати су у информационом меморандуму, упутству за
понуђаче, нацрту купопродајног уговора и осталим информацијама које се односе
на Предузеће (заједно: Тендерска документација), и биће доступни
заинтересованим лицима која су поднела документе и информације наведене у

Тачки 7, и која испуњавају критеријуме наведене у Тачки 5 (у даљем тексту:
“учесници тендера”).
4. Агенција за приватизацију овим позива заинтересована лица да поднесу писани
захтев за куповину Тендерске документације, са јасном назнаком «Захтев за
куповину тендерске документације – Шифра тендера БЕО/03», заједно са пратећом
документацијом која је наведена у Тачки 7 (заједно: Захтев за Тендерску
документацију), финансијском саветнику на доле наведену адресу. Захтеви се
примају од дана објављивања овог Јавног позива до 13. маја 2003. године, до 18
часова по лондонском времену (до 19 часова по средње европском времену).
5. Право да откупе Тендерску документацију и тако постану Учесници на тендеру
имају само она правна лица која су поднела документацију наведену у Тачки 7 и
која испуњавају следеће услове (у даљем тексту: Квалификациони критеријуми):
i.

правно лице са најмање 5 (пет) година искуства у дистрибуцији нафтних деривата у
периоду непосредно пре објављивање овог јавног позива; и

ii.

правно лице које руководи мрежом од најмање 300 бензинских пумпи под истим
именом; и

iii. правно лице са обимом продаје у 2002. години од најмање 1.000.000 тона нафтних
деривата (као што су бензин, дизел гориво, лож-уље или мазиво) према крајњим
корисницима; и
iv. правно лице које може да пружи доказе о својој номиналној и стварној власничкој
структури и структури управљања, као и о структури својих матичних предузећа,
уколико их има1.
Право на куповину Тендерске документације има и правно лице које не испуњава
критеријуме из подтачака (i), (ii) и (iii), али које је у потпуном власништву (са 100%
капитала) правног лица које испуњава горе наведене услове (у даљем тексту:
Матично предузеће).
6. Да би се избегле недоумице, заинтересовано лице мора самостално да испуњава
горе наведене Квалификационе критеријуме, или, у случају када је заинтересовано
лице конзорцијум (што мора бити примерено образложено), критеријуме морају
испуњавати сви чланови конзорцијума појединачно. Пошто је циљ тендерске
процедуре инициране овим јавним позивом да привуче међународно признатог
стратешког инвеститора, конзорцијум чији чланови понаособ не испуњавају
Квалификационе критеријуме, ће бити дисквалификован. Поред тога, сваки члан
конзорцијума мора преузети неограничену солидарну одговорност у вези са овом
куповином. Детаљнији опис захтева у погледу формирања конзорцијума ће бити дат
у оквиру Тендерске документације.
7. Како би се олакшала процена да ли заинтересована лица испуњавају критеријуме
изнете у Тачки 5, Захтеви за тендерску документацију заинтересованих лица морају
садржати, поред информација које заинтересовано лице сматра да су неопходне за
утврђивање испуњености критеријума наведених у Тачки 5, следеће документе:

i.

оверену копију акта о оснивању и важећи статут, односно други одговарајући
конститутивни акт заинтересованог лица;

ii.

консолидоване ревидиране финансијске извештаје заинтересованог лица
(састављене у складу са Међународним рачуноводственим стандардима) за
најмање једну годину2; за правна лица која постоје мање од три године, подносе се

1

У случају предузећа која се јавно котирају на међународно признатим берзама, Агенција прихвата као
оправдану ограничену могућност откривања стварног власништва, и та предузећа су изузета из овог услова.
2
Заинтересована лица, чији ревизорски финансијски извештај за последњу фискалну годину још није
припремљен, могу поднети финансијски извештај који није прошао ревизију за прва три квартала те фискалне
године, уколико је такав извештај доступан и може бити објављен, а ако није доступан или се не може

извештаји за сваку годину постојања; уз финансијске извештаје прилажу се и
извештаји органа предузећа и извештаји овлашћених ревизора;
iii. кратак приказ власничке структуре и структуре управљања заинтересованог лица,
као и идентификацију крајњег власника и/или предузећа које има потпуну власничку
контролу, укључујући и краћи приказ стварних власничких интереса, номиналних
акционарских и/или уговорних права која дају право гласа или контроле над тим
правним лицем, као и потврду да су сви такви стварни власнички односи и/или
права контроле у потпуности приказани;3
iv. кратак опис пословне делатности заинтересованог лица и, где се то може
применити, групације којој припада правно лице и његовог матичног предузећа, с
посебним освртом на финансијске и комерцијалне податке који се односе на
делатност дистрибуције нафтних деривата;
v.

изјаву да против заинтересованог лица није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно да није под привременим мерама или у поступку који
подразумева стање несолвентности, престанак обављања пословне делатности
или увођење привремених мера.

vi. изјава о непостојању сукоба интереса у вези са поступком приватизације
Предузећа;
vii. назив, адресу, број телефона, e-mail и број факса особа за контакт.
У случају да је заинтересовано лице конзорцијум, уз захтев за куповину Тендерске
документације потребно је предати и документе за сваког члана конзорцијума, који
су mutatis mutandi исти као и горе наведени документи.
8. У случају да је заинтересовано лице које подноси Захтев за тендерску
документацију правно лице које не испуњава пословне и финансијске критеријуме
образложене у подтачкама (i), (ii) и (iii) Тачке 5, а наведене услове испуњава његово
Матично предузеће, документи наведени у Тачки 7 морају се, такође, доставити и за
Матично предузеће.
9. Заинтересована лица могу лично доставити Захтев за тендерску документацију
финансијском саветнику (на доле наведене адресе), или препорученом поштом или
путем курирске службе. Захтеви за Тендерску документацију морају бити на
енглеском језику, или уз приложен превод оверен од стране судског тумача, и
морају се доставити у писаном и електронском облику. Непотпуни и
неблаговремени захтеви, неће се узети у разматрање. Захтев за тендерску
документацију се сматра закаснелим уколико: 1) приликом личног достављања
захтев није предат финансијском саветнику (на доле наведеној адреси) пре
утврђеног крајњег рока, или 2) приликом слања поштом или путем курирске службе,
на пакету не стоји поштански жиг са датумом пре поменутог крајњег рока.
10. Захтеви се до дана 20. маја 2003. године оцењују ради утврђивања да ли
заинтересована лица испуњавају Квалификационе критеријуме. Финансијски
саветник, заједно са Агенцијом, може, али није у обавези да захтева додатне
информације, како би утврдио да ли заинтересовано лице испуњава
Квалификационе критеријуме.

објавити, заинтересовано лице мора да поднесе последњи ревизорски финансијски извештај уколико, по
завршетку тендерске процедуре, буде проглашено за Одабраног понуђача.
3
У случају предузећа која се јавно котирају на међународно признатим берзама, Агенција прихвата као
оправдану ограничену могућност прибављања информација о власницима капитала који нису чланови, и та
предузећа су изузета из овог услова.

11. Агенција за приватизацију дана 20. маја 2003. године обавештава заинтересована
лица која су на време поднела Захтев за тендерску документацију о испуњености
Квалификационих критеријума, и оним лицима која испуњавају критеријуме
доставља поштом, електронском поштом (е-маилом) или факсом фактуру за
плаћање накнаде за тендерску документацију у износу од двадесет хиљада eвра (€
20.000), на име накнаде за тендерску документацију и износ од четири хиљаде
eвра (€ 4.000), на име пореза на промет (заједно: Накнада за тендерску
документацију), као и Уговор о чувању поверљивих података.
Овлашћени
представници учесника на тендеру (у случају конзорцијума, овлашћени
представници сваког појединачног члана конзорцијума) дужни су да, без одлагања,
потпишу Уговор о чувању поверљивих података и врате га финансијском саветнику
(на доле навадену адресу), уз пуномоћје дато од стране одговарајућег
корпоративног тела учесника на тендеру (у случају конзорцијума, пуномоћје дато
овлашћеним заступницима од стране корпоративног тела сваког члана
конзорцијума) и доказ о плаћеној Накнади за тендерску документацију (на рачун
назначен на фактури коју је доставила Агенција).
12. Одмах пошто финансијски саветник прими потписани Уговор о чувању поверљивих
података и доказ о уплати накнаде за тендерску документацију, Агенција шаље
заинтересованим лицима, која су доставила потребне документе, Тендерску
документацију, поштом или електронском поштом (е-маилом). Учесник на тендеру
који је потом заинтересован да учествује у тендерској процедури може поднети
своју понуду у складу са прописима и процедурама изложеним у Тендерској
документацији.
Агенција за приватизацију задржава право да овај рок, по потреби, измени. У
поступку приватизације биће разматране само понуде оних учесника на тендеру
који су откупили тендерску докуменатцију.
13. Као предуслов за подношење обавезујуће понуде, доставља се и Лицитациона
гаранција за учешће на тендеру у корист Агенције за приватизацију, у износу од
милион eвра (€ 1.000.000) и то у форми безусловне гаранције, наплативе на први
позив коју издаје реномирана банка, прихватљива за Агенцију, као што је и детаљно
образложено у Тендерској документацији.
14. За сва питања у вези са овим Јавним позивом, контактирати саветнике на наведене
адресе:
Piotr Mietkowski
Tel. +33 1 42 98 74 48
Fax +33 1 42 98 11 94
piotr.mietkowski@bnpparibas.com

Roger Carvalho
Tel. +33 1 42 98 13 22
Fax +33 1 42 98 11 94
roger.carvalho@bnpparibas.com

BNP Paribas Corporate Finance
4, rue d’Antin
75002 Paris, France
Заинтересована лица не смеју, ни под каквим условима, директно да контактирају
Предузеће.
15. Агенција задржава право да модификује, измени, обустави или прекине тендерску
процедуру. Учешћем у тендерском процесу, заинтересовано лице прихвата све
услове овог Јавног позива за приватизацију Беопетрола а.д. Агенција неће сносити
одговорност за евентуално губљење или кашњење приликом достављања
докумената, нити за губитак, штету или било коју другу последицу насталу услед
одлуке Агенције да модификује, измени, обустави или прекине тендерску
процедуру.

