ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ КАМИОНА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА И ОТВАРАЊА
ПИСАНИХ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
Техничка из Ћуприје позива сва правна и физичка лица на учешће у
поступку продаје у другом кругу :
Камион марке ФАП – мерцедес ТИП:мерцедес 1213,
Година производње: 1979.Носивости: 7000кг.Возило задњи пут регистровано
2011. Године.Технички неисправно.
Локација на којој ће се возило разгледати: Техничка школа, Кнеза Милоша
бб, Ћуприја.
Друга продајна цена (РСД): 132.861,77 динара.
Поступак продаје биће спроведен прикупљањем писаних затворених понуда.
Образац понуде преузети у школи.
Возило се купује у виђеном стању, без права на рекламацију.
Возило ће бити продато понуђачу који понуди највећи финансијски износ.
Понуђени финансијски износ не може бити мањи од почетне цене.У циљу
избегавања идентичних понуда, сугеришемо понуђачима да финансијске
понуде не заокружују на хиљаде, већ их дају одређене до децимала(нпр:ако је
почетна цена 132.861,77 РСД, пожељно је да понуда не буде нпр.140.000,00
рсд, већ нпр. 141.281,50рсд).
Сви заинтресовани могу погледати возило на означеној локацији од 12.09. до
14.09.2017.године, у периоду од 9 до 13 часова.
Контакт особа за преглед возила: Томић Станко.
Понуда мора бити достављена у затвореној коверти на адресу:Техничка
школа, Кнеза Милоша бб, 35 230 Ћуприја са назнаком на коверти: Комисији
за продају возила –понуда за куповину возила- НЕ ОТВАРАТИ.
Понуде у запечаћеним ковертама комисија ће отворити без присуства
понуђача 14.септембра 2017.године, са почетком у 9,35 часова, на адреси
Кнеза Милоша бб, 35 230 Ћуприја.
Право учешћа у поступку продаје возила имају сва правна и физичка лица
која за конкретно возило доставе исправне понуде.
Комисија неће разматрати неисправне понуде.
Исправном се сматра понуда
1.која је достављена до 14.септембра 2017.године до 9 часова;
2.која је комплетна, односно садржи следеће податке и документе:
-читко попуњену понуду за куповину возила на прописаном обрасцу
понуде(преузети из школе);

За правна лица понуда мора да садржи:
Назив, адреса, матични број и пиб,
Копију извода из Агенције за привредне регистре,
Контакт податке заступника(име и презиме, електронска адреса, бр.
Телефона),
Копију платне картице или потврду банке или копију уговора о отварању
текућег рачуна правног лица и назив пословне банке код које је рачун
отворен;
За физичка лица понуда мора да садржи:
Име и презиме;
Адреса пребивалишта;
Oчитана лична карта;
Контакт телефон и електронска адреса ако постоји;
Копију платне картице односно потврду банке или копију уговора о
отварању текућег рачуна физичког лица;
Пуномоћје ако понуду подноси пуномоћник
Неблаговремено достављене понуде, комисија ће неотворене вратити
подносиоцу.
Поступак избора најповољније понуђача камиона путем прикупљења и
отварања писаних затворених понуда организује и спроводи комисија.
Најповољнији понуђач купује возило по цени коју је понудио.
Понуђачу који је понудио највишу цену за конкретно возило ће бити
понуђено да потпише уговор о купопродаји у року од 3 радна дана од
завршетка поступка отварања понуда.
Најповољнији понуђач је дужан да потпише уговор о купопродаји возила и
да плати целокупни износ купопродајне цене у року од 3 дана од дана
потписивања уговора о купопродаји.
Купац може да преузме возило када целокупна средства по уговору о
купопродаји буду приспела на рачун продавца и пошто достави доказ да је
платио пореске обавезе надлежној пореској управи.
Уколико најповољнији понуђач одустане од куповине возила, сматра се да је
следећи најбољи понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду.
Порез на пренос, трошкове преузимања возила и евентуалне друге трошкове
сноси у целости купац.
Понуђачи могу по завршетку продаје возила остварити
увид у
документацију о продаји возила, у складу са прописима о заштити података о
личности.

