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Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин
ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин ( у даљем тексту:
Специјална болница ) позива сва правна и физичка лица на учешће у поступку продаје
расходованих возила. Поступак продаје биће спроведен прикупљањем писаних затворених
понуда. Свако возило се купује појединачно у виђеном стању, без права на рекламацију.
Списак возила:
1. Hyndai Accent
- регистарских ознака : ZR082-CB ( регистрован до 25.4.2018. год. )
- број мотора : G4ЕА3374832
- број шасије : KMHCG51FP3U201560
- запремина мотора : 1341 cm3
- произведеног : 2004. године
- у возном стању : да
- по почетној купопродајној цени од 150.000,00 динара

2. Renault Trafic
- регистарских ознака : ZR-019-TĆ ( истекла регистрација 11.6.2017. године )
- број мотора : F9QU762C070477
- број шасије : VFIJLABA54V200182
- запремина мотора : 1870 cm3 дизел
- произведеног : 2003. године
- у возном стању : да
- по почетној купопродајној цени од 309.000,00 динара
Возила ће бити продата 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 децималама ( нпр. ако је почетна цена 300.000,00 динара, пожељно је да
понуда не буде нпр. 315.000,00 динара, већ нпр. 315.281,49 динара ).
Сви заинтересовани могу погледати возила у дворишту Специјалне болнице од 24.7. до
28.7.2017. године и од 31.7. до 4.8.2017. године у периоду између 08:00 до 12:00.
Писмене понуде се достављају у року од 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања огласа.
Понуда ( за једно или више возила ) мора да буде достављена у једној затвореној коверти
на адресу: Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, Петефијева

4, 23000 Зрењанин, са назнаком на коверти: ''ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ МОТОРНОГ
ВОЗИЛА – НЕ ОТВАРАТИ''.
Понуде ( за једно или више возила ) ће бити комисијски отворене без присуства понуђача
8.8.2017. године, са почетком у 10 часова на адреси Специјалне болнице, Петефијева 4,
Зрењанин.
Право на учешће у поступку продаје возила имају сва правна и физичка лица која доставе
уредне и благовремене понуде.
Неуредне и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.
Уредном и благовременом се сматра понуда:
1. која је достављена до 7.8.2017. године до 12:00 часова,
2. која је комплетна, осносно садржи следеће податке и документе:
- читко попуњену понуду за куповину возила на прописаном обрасцу понуде ( пронаћи на
сајту Специјалне болнице www.plucna.co.rs ),
- доказ о уплати адекватног износа депозита
- за правна лица:
o назив, адресу, матични број и ПИБ
o оверена фотокопија решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката
o контакт податке заступника ( име и презиме, електронска адреса, број телефона ),
као и потпис и печат,
o потврду банке или копију уговора о отварању текућег рачуна правног лица и назив
пословне банке код које је рачун отворен;
- за физичка лица:
o име и презиме,
o адреса пребивалишта,
o фотокопија личне карте,
o контакт телефон
o копија платне картице, односно потврду банке или копију уговора о отварању
текућег рачуна и назив пословне банке код које је рачун отворен, број текућег
рачуна физичког лица,
o потпис,
o пуномоћје, ако понуду подноси пуномоћник.
Сва заинтересована лица за учествовање у поступку су дужна да најкасније 24 часа пре
почетка отварања понуда положе депозит у износу од 10% од утврђене почетне
купопродајне цене возила на текући рачун 840-471667-66 који се води код Управе за
трезор, са назнаком ''депозит за учешће у продаји расходованих возила'', а која ће им
након завршетка поступка бити враћена или урачуната у купопродајну цену возила.
Понуђачу који понуди 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
целокупан износ купопродајне цене у року од 3 радна дана од дана потписивања уговора о
купопродаји. Уплаћена кауција за возило биће урачуната у цену. Купац возило може да
преузме када целокупна средства по уговору о купопрадаји буду приспела на рачун
продавца и пошто достави доказ да је платио пореске обавезе надлежној управи.
Понуђачу који не буде проглашен за најповољнијег, средства уплаћена на име депозита
биће враћена у року од 15 радних дана од завршетка поступка отварања понуда.

Ако најповољнији понуђач одустане од куповине возила, сматра се да је следећи најбољи
понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду.
У случају да изабрани понуђач одустане од купопродајне цене, продавац задржава
уплаћени депозит.
Порез на пренос, трошкове преузимања возила и евентуалне друге трошкове сноси у
целости купац.
Све потребне информације у вези са овим огласом се могу добити на број телефона
023/561-115, у термину од 08,00-13,00.

