Извршител Саветка Георгиева Струмица
Предмет: И.бр. 349/2017

СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба на подвижни ствари со усно јавно наддавање второ по ред на:
1. Основни средства - машини, опрема и уреди инсталирани во објекти во
сопственост на Струмица табак АД Струмица на ул. Ванчо Китанов бр.1 во Струмица.
Основни средства - машините, опремата и уредите се инсталирани во објектите во
сопственост на Струмица табак АД Струмица чија основна дејност е преработка на тутун и
техничко-технолошки функционално се поврзани помеѓу себе.
Во рамките на дејноста што се обавува основните средства се директно вклучени во
производствениот процес, истите се во исправна работна состојба, комплетни и функционални без
видливи недостатоци.
Основните средства се од различна година на производство, а материјалот од кои што се
изработени и самата изведбата се такви што со редовно тековно и инвестиционо одржување со
периодични ремонти долгото користење нема големо влијание врз нивното правилно и квалитено
работење.
Основните средства се комплетни со сите соодветни помошни и пратечки елементи,
електро-командни табли за напојување, регулационо-управувачки единици и сл. Дел од нив
бараат ангажман на стручни лица и подолго време за монтажа, инсталирање и пуштање во
работа. Амортизираноста на основните средства најмногу зависи од квалитетот на стручното
тековно одржување, инвестиционото вложување во нив како и превилното ракување.
Опфатени се следните основни средства-машини, опрема и уреди:
1. Котлара
2. Анализатор за гас
3. Линија за сушење и влажење на тутун-Drayer
4. Линија за мерење на проток и тежина на тутун
5. Систем за филтрирање
6. Цилиндар за навлажување на тутун (тромел)
7. Цилиндар за навлажување на тутун (тромел)
8. Сепаратор
9. Ленти за чистење на тутун со ваљаци
10. Сепаратор
11. Сепаратор
12. Преси за краен продукт со пропратна опрема
13. Почетни транспортни ленти х 4 ком.
14. Преса за крајна контрола на тутун
15. Сепаратор Slojzer 36"
16. Силоси за сместување на тутун х 6 ком.
17. Преси за тонги-баламашки х 4 ком.
18. Ленти за манипулација-транспортни ленти
Почетната вредност на, е утврдена на износ од 65.017.253,00 денари, под која
подвижните предмети не може да се продадат на второто јавно наддавање.
Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2017 година во 13:00 часот во просториите на
извршителот Саветка Георгиева од Струмица на ул. Ленинова ГТЦ Бр. 14/1-13.
На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција
која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на подвижните предмети.
Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од
извршителот Саветка Георгиева од Струмица со бр. 300030000098247 депонент на Комерцијална
Банка АД Скопје и даночен број МК5027006113099.
На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по
заклучувањето на јавното наддавање.
Најповолниот понудувач-купувач на подвижните предмети е должен да ја положи вкупната
цена во рок од 3 (три) дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба,
а средствата од положената гаранција ќе се сметаат за налпатени средства во извршувањето.

Предметите што се ставени на продажба може да се разгледаат кај должникот во
Струмица, на ул. Ванчо Китанов бр. 1.
Напомена: Целокупната Опрема за преработка на тутун од оваа постапка и недвижниот
имот кој се продава во постапката која се води под И. Бр. 348/2017, се продаваат исклучиво
во пакет, како една производствена функционална целина.

1.Котлара
- парен котел Standard-Kessel
SN-19490
- горилник Hamworthy AWO/22
- дополнителна опрема за котлара

2.Анализатор за гас
Модел GA-12 - со сензор за O2-CO-NO-SO2

3.Линија за сушење и влажнење на тутун-Drayer- тип: Proktor

4.Линија за мерење на проток и тежина на тутун- тип: Proktor

5.Систем за филтрирање со комплетна опрема

6,7.Цилиндар за навлажнување на тутун (тромел)

8.Сепаратор(коскино) -сито 2500х1000 мм, 12мм

9.Ленти за чистење на тутун со вањаци -Active Rollers 1500x2660 мм

10, 11 Сепаратор-Screen Separator

12.Преси за краен продукт (Ц48/Ц96) со пропратна опрема-канали за дотур, контролни ваги

13.Почетни транспортни ленти

14.Преса за крајна контрола на тутун (влага и густина)

15.Сепаратор СЛОЈЗЕР 36”со опрема за полнење

16.Силоси за сместување на тутун

17.Преси за тонги-Баламашки

18.Ленти за манипулација-транспортни ленти

Местоположба Струмица Табак АД Струмица, Струмица

За подетални информации лица за контакт:
-

-

Раде Орџановски
02/3167-657; e-mail: Rade.Orgjanovski@ob.com.mk
Димче Маркоски
02/3167-621; e-mail: Dimche.Markoski@ob.com.mk
Ана Димоска Јанкуловска 02/3167-710; e-mail: Ana.DimoskaJankulovska@ob.com.mk

