Комисија за спровођење поступка продаје службених моторних возила јавним
надметањем у поступку прикупљања затворених понуда, на основу Одлуке
Општинског већа Општине Мионица, број: 344-12/2017 од 31.01.2017.године,
објављује
ОГЛАС
о продаји службених моторних возила
у поступку прикупљања затворених понуда
I. Предмет продаје су службена путничка моторна возила, власништво Скупштине
општине Мионица и то:
1. ZASTAVA KORAL IN 1.1,година производње 2005, регистарске ознаке VA-007ŠT,број шасије VX1145A0001101905, по почетној купопродајној цени од 20.000,оо
динара,
2. ZASTAVA 101 SKALA 55,година производње 2008, регистарске ознаке VA-013FN, број шасије VX1128A001115345, по почетној купопродајној цени од 25.000,оо
динара и
3. RENAULT MASTER T 35, година производње 1990, регистарске ознаке VA-043PO, број шасије VF6FB30A401300165, по почетној купопродајној цени од 25.000,оо
динара.

II. Услови продаје
Возила се налазе на паркингу Општине Мионица, на адреси Војводе Мишића бр.30 и
отуђују се по начелу „ВИЂЕНО-КУПЉЕНО“, без права купца на накнадне рекламације
и могу се разгледати сваког радног дана у термину од 10:00 часова до 14.00 часова.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица која поднесу понуду са
пратећом документацијом предвиђеном овим огласом.
Рок плаћања наведен у понуди не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања
уговора о купопродаји.
За подношење понуда и учествовање у поступку није потребно положити депозит.
Трошкови пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и други тошкови
који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.
III. Услови пријављивања
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања огласа.
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
-

Висину купопродајне цене.

За физичка лица, понуда мора да садржи:
-

Име и презиме,
Адресу и пребивалиште,
Контакт телефон,
Фотокопију личне карте:

За правна лица:
-

Назив и седиште,
Копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката,
Копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има
рачун,
Копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ,
Име и презиме лица овлашћеног за заступање(директор), његов потпис и печат,
За пуномоћника одговарајуће пуномоћје.

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу Општина Мионица, ул.Војводе
Мишића бр.30, 14242 Мионица, са видљивом назнаком „Понуда за куповину возила – не
отварати“, поштом или лично на писарници Општине.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
Рок за подношење понуда је 10.08.2017.године.
IV. Избор најповољнијег понуђача
Отварање приспелих понуда вршиће се комисијски, дана 10.августа 2017.године у 12:00
часова, у просторијама Општинске управе Општине Мионица.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Особе за контакт које ће пружити додатне информације у вези овог огласа су:
Милан Петровић, бр.тел:062-317-015
Живота Качаревић, бр.тел:063-72-26-097

