РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
позив
ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
путем прикупљања писмених понуда
(број 4/2018)
Управа за заједничке послове републичких органа отуђује моторно возило из
јавне својине Републике Србије, које користи Управа за заједничке послове републичких
органа.
Предмет отуђења је моторно возило марке „Тоyota Prius 1,8 THS HB 5D, број
мотора 2ZR6293338, број шасије JTDKN36U501912249, регистарских ознака BG-887-KG
произведено 2014. године.
Возило се отуђује по почетној купопродајној цени у висини од 500.000,00
динара.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених
понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највиша понуђена
цена између понуђача који доставе одговарајуће понуде.
Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену која је највиша
понуђена цена, поступак ће се наставити путем jавног надметања.
Надметање ће се спроводити са понуђачима који доставе одговарајуће понуде.
Надметање ће се вршити путем затворених коверата у којима ће понуђачи
писмено понудити укупну цену. Наручилац ће за потребе надметања обезбедити коверте ради
уписивања цена.
Надметање ће се спровести док један од понуђача не понуди вишу укупну цену.
Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања, њихова цена из
понуде ће се сматрати коначном.
Понуђачи су дужни да уплате депозит у висини од 10% од укупне почетне цене
моторног возила, односно у висини од 50.000,00 динара без ПДВ-а на жиро рачун: 8401069804-58 са позивом на број 3060141100812121 по моделу 97 (извршење буџета Републике
Србије).
Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита вратиће се
у року од 30 дана од дана доношења одлуке.
Писана понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи укупну
понуђену цену, доказ о уплати депозита, назив понуђача, адресу, број телефона, копију личне
карте за физичка лица а за правна лица копија извода о регистрацији привредног субјекта издат
од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију надлежан други
орган.
Моторнo возилo се отуђују у виђеном стању. Заинтересована лица могу
извршити разгледање возила у периоду од 06.08-07.08.2018. године у интервалу од 10,0013,00 часова. Контакт особа за разгледање је Зоран Танасијевић, тел. 064/8167-103.
Накнадне рекламације неће се прихватати.
Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање.
Писана понуда се подноси најкасније до 13.08.2018. године до 10,00 часова
у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа у
Београду, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 14. Коверат са понудом мора имати
ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “, а на полеђини назив понуђача, адресу и број
телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, дана 13.08.2018. године у 13,00 часова, у
Управи за заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26, први
спрат, канцеларија број 24.
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Купац са којим буде закључен уговор дужан је да остатак до укупне
купопродајне цене возила уплати у целости у року од 3 дана од дана закључивања уговора, а
возило записнички преузме у року од 5 дана од дана закључења уговора. Остатак уговорене
цене купац уплаћује на жиро рачун: 840-812121843-89 примања од продаје покретних
ствари у корист нивоа Републике са позивом на број 3060141100812121 по моделу 97,
увећану за износ ПДВ-а (20% од укупног износа), а умањену за вредност депозита.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у року
од 15 дана од дана отварања понуда.

