Поступајући по Одлуци Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 238 од
28.02.2020. год, а на основу члана 25. Уредбе о прибављању и отуђењу
непокретности ... и других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („СЛ. гласник РС бр. 16/2018“) Комисија за продају
основних средстава обнавља
ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Путем прикупљања писмених понуда
Предмет продаје:
1. Приколица кипер троосовинска ПК 18 Т Calabrese (година производње:
2006.; број шасије: 14168, фабрички број 6652; корпа РАЛ 2009; носивост
18000 кг; маса 7120 кг; дужина 8800 мм; ширина 2440 мм) која се у
евиденцији основних средстава води под инвентарским бројем 124,
по
почетној цени од 306.850,00 динара (без ПДВ);
Продаја основних средстава се врши путем прикупљања затворених писмених
понуда. Понуда треба да садржи:
- Пун назив купца, адреса, ПИБ, матични број, број текућег рачуна, име и
презиме овлашћеног лица, понуђена цена;
- За физичко лице: име и презиме купца, адреса и јмбг, понуђена цена;
Понуде се достављају на адресу: ЈКП „Путеви“ Краљево, Цара Лазара 44 са назнаком:
„Понуда за куповину основних средстава – не отварати“ а на полеђини назначити
назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт. Наведена средства се продају у
виђеном стању, без права на рекламацију.
Понуде се примају закључно са 08.06.2020. године до 10,00 сати. Отварање понуда
се врши комисијски 08.06.2020. године у 12,00 сати у просторијама „Путева“.
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи.
Право учешћа имају физичка и правна лица уз уплату депозита у висини од 10% од
почетне цене. Уплата се врши на текући рачун ЈКП „Путеви“ број: 160-7219-50. Уз
понуду се прилаже и доказ о уплати, могу се депоновати средства у наведеној
висини и приликом отварања понуда.
Комисија ће у року од три дана донети одлуку о избору најповољнијег понуђача по
критеријуму „највиша понуђена цена“. У случају да постоје две или више идентичне
понуде, првенство има понуђач чија је понуда поднета раније .
Понуђачу који буде изабран као најповољнији задржава се уплаћени депозит, а
осталим учесницима депозит се враћа у року од 3 дана. Уколико се депозит враћа
физичком лицу, исто лице дужно је да приложи број текућег рачуна како би
трансакција била извршена.
Са изабраним понуђачем закључује се уговор о купопродаји у року од три дана од
доношења одлуке Комисије о продаји основног средства. На уговорену цену се
додаје износ ПДВ-а 20%. Целокупну суму уз одбитак депозита купац је дужан да
уплати на текући рачун продавца одмах по закључењу уговора, након чега може
преузети купљено средство. У случају да купац из било ког разлога одустане од
куповине, уплаћени депозит се не враћа купцу.
Заинтересовани купци могу разгледати приколицу на Асфалтној бази „Путева“ у
Адранима, радним даном од 09-12,00;
Особа за контакт:

Гољић Милош, пом. дир. за развој, тел: 036/315-014.
Петровић Синиша, шеф механизације: 036/393-707
Комисија за продају,

