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оглашава

ОТУЂЕЊE
ДВА РАСХЛАДНА ТУРБОКОМПРЕСОРА ТИПА „CARRIER“ И
КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
путем прикупљања писаних понуда
(број 5/2013)
Управа за заједничке послове републичких органа покреће поступак.

отуђења покретних ствари из јавне својине Републике Србије, које користи Управа
за заједничке послове републичких органа
Предмет овог поступка је отуђење из јавне својине Републике Србије
, везано као секундарна сировина, обликованo у 2 партијe и то:
Партија 1: Два расхладна турбокомпресора типа „Carrier“ модел 19
DH 214 CE, произведени 1973. године, који се састоји од: турбокомпресора
серијски број 19491, фабрички број 12В399012 и турбокопресора серијски број
18957, фабрички број 12B399013, који се налазе у објекту Палатe „Србија“, Булевар
Михајла Пупина број 2, збирно, по почетној купопродајној цени у износу од
1.272.000,00 динара, без ПДВ-а и
Партија 2: Котловско постројење које се састоји од: вентилатора за
убацивање свежег ваздуха производње ЦЕР Чачак типа РА 50-20 Д два (2) комада и
избацивање димних гасова производње Вентилатор Загреб типа NVL-6, два (2)
комада, припадајуће канале за убацивање свежег ваздуха и избацивање димних
гасова, калорифер типа Г 22 КЛИМА ЦЕЉЕ два (2) комада, бојлер топле воде
V=15001 1 једа (1) комад, филтер за димне гасове два (2) комада, односно два котла
на чврсто гориво, типа ТРК Загреб, модел СТV-80, фабрички бројеви 723 и 724,
произведени 1985.године, која се налазе у објекту у улици Кнеза Милоша број 20,
збирно, по почетној купопродајној цени у износу од 783.000,00 динара, без ПДВ-а.
Расхладни турбокомпресори и котловско постројење отуђују се
појединачно за сваку партију посебно или за обе партије заједно.
Покретне ствари које су предмет отуђења се отуђују у виђеном стању
и неће се прихватити накнадне рекламације.
Отуђење расхладних турбокомпресора и котловског постројења
спровешће Управа за заједничке послове републичких органа путем прикупљања
затворених писаних понуда а избор најповољнијег понуђача извршиће се применом
критеријума највише понуђене цене.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Понуђачи су дужни да уплате кауцију у висини од 10% од укупне
почетне купопродајне цене без ПДВ-а, на жиро рачун 840-1562845-88, по моделу
97 са позивом на број 85411000902130813121.
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Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ кауције
вратиће се у року од 30 дана, од дана доношења одлуке о избору најповољније
понуде. Изабраном понуђачу уплаћени износ кауције биће урачунат у цену.
Изабрани понуђач је дужан да купопродајну цену уплати у целости у
року од 3 дана од дана закључења уговора, а предмет отуђења преузме у року од 7
дана од дана закључења уговора.
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
Понуђач је дужан да писану понуду достави до 05.09.2013 до 10,00 часова у
затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд,
ул. Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 14. Коверат са понудом мора имати ознаку
"ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ ДВА РАСХЛАДНА ТУРБОКОМПРЕСОРА
ТИПА „CARRIER“ И КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА", а на полеђини назив понуђача и
адресу са бројем телефона, као и број партије за коју се понуда подноси.
Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже
понуђену цену без ПДВ-а у номиналном износу, назив понуђача, адресу, број телефона,
фотокопију личне карте понуђача (за физичка лица), фотокопију извода из регистрације
привредних субјеката надлежног органа (за правно лице ) и доказ о уплати депозита .
Отварање понуда обавиће се јавно, дана 05.09.2013 године, у 10,30 часова, у
Управи за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина 22-26, I
спрат, канцеларија број 1.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати

