ОГЛАС
Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш, МБ 07904959,
објављује позив за подношење понуда за уступање доспелих а ненаплаћених
потраживања уз накнаду, и то следећих потраживања:
1. DIVMAX CORPORATION DOO SURČIN (61800298)
- микро кредит, номинални износ потраживања: 1.200.000,00 динара
- износ потраживања Фонда 2.963.652,80 динара на дан 19.01.2021. године
- средство обезбеђења: залога на опреми уписана у регистру залоге али је иста
уништена
- позив на број који се наводи на понуди: 1659/07
- минимални почетни износ накнаде: 1.410.962,20 динара
2. Конфекцијска радња Мода ДМ Драгица Јовановић Пр, Ниш
(62154829)
- start up кредити за почетнике, номинални износ потраживања: 550.000,00 динара,
- износ потраживања Фонда 1.111.612,53 динара на дан 19.01.2021. године
- средство обезбеђења: залога на опреми уписана у регистру залоге Зл.бр.10835/08
- позив на број који се наводи на понуди: 14031
- минимални почетни износ накнаде: 662.694,75 динара
Рок за подношење понуда је 19.02.2021. године до 13 часова. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране Фонда најкасније до 19.02.2021. до 13
часова уколико је донета непосредно или послата поштом.
Ако је поднета неблаговремена Фонд ће по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуду понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Начин подношења понуда: Понуде се подносе за сваку тачку посебно на српском
језику.
Понуда мора да садржи: број тачке, назив корисника кредита, назив понуђача и
контакт као и износ накнаде која се нуди за уступање потраживања наведен у
динарима. Накнада се уплаћује једнократно у року од 3 дана од дана потписивања
уговора. Понуда се подноси непосредно или поштом у затвореној коверти на начин да
се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду искључиво доставити на адресу: Фонд за развој Републике Србије –
Филијала Београд, Кнез Михаилова 14, 11000 Београд са назнаком:
„Понуда за уступање потраживања уз накнаду, позив на број ______ (наводи се
позив на број наведен у тачки) - НЕ ОТВАРАТИ“.
Отварање понуда ће бити 19.02.2021. године у 13 и 10 часова. Отварању могу
присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници.

Након отварања понуда тендерска комисија ће, за сваку тачку појединачно, разматрати
само благовремене, потпуне и понуде које садрже највећи износ накнаде.
Контакт особа у Фонду: Соња Никић, Координатор Сектора за управљање ризицима
и ризичним пласманима, e-mail: sonja.nikic@fondzarazvoj.rs
Фонд задржава право да не прихвати навећи износ понуђене накнаде уколико оцени
да је неприхватљив.

