Koмисија за заштиту конкуренције, Београд, Савска 25/4, расписује:

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

Комисија за заштиту конкуренције, Београд, Савска 25/4, позива све заинтересоване, да
доставе своје писане понуде за куповину путничког возила, чија је спецификација:
-

путничко возило, Mazda 6 број шасије JMZGG14T681722691, снага мотора
89KW, радна запремина мотора 1998 cm3, година производње 2007, регистарске
ознаке BG441-PE, регистрован до 16.10.2017. године, прешао 61.900 km,
минимална продајна цена је 605.221,00 динара;

Јавна продаја се одржава према следећим правилима:
1. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО –
КУПЉЕНО, без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност
или техничке карактеристике возила.
2. Заинтересована лица могу да погледају возило на паркингу пословне зграде Комисије
за заштиту конкуренције, у Београду, ул. Савска бр. 25, од 28.11.-02.12.2016. године,
од 11,00- 14,00 часова, према распореду који се претходно договори са овлашћеним
лицем - Борисом Ступаром, контакт телефон 064/8591426.
3. Заинтересовани за куповину возила достављају писане понуде у запечаћеном омоту
(коверти) на адресу: Савска бр. 2511000 Београд, са назнаком на лицу омота:
„Понуда за куповину возила - не отварати”, најкасније до 05.12.2016. године до 11,45
часова. На полеђини назначити назив понуђача, адресу, број телефона и име особе за
контакт.
4. Понуда правног лица треба да садржи: назив и седиште понуђача, понуђену цену,
потпис овлашћеног лица и треба да буде оверена печатом. Правна лица уз понуду
треба да доставе извод из регистра привредних субјеката (АПР). Понуда физичког
лица треба да садржи: име и презиме понуђача, понуђену цену и да буде потписана
од стране понуђача. Физичко лице уз понуду треба да достави копију личне карте
(очитане податке личне карте).
5. Јавно отварање понуда обавиће се 05.12.2016. године, у 12,00 часова, у пословној
згради Комисије за заштиту конкуренције, у Београду, ул. Савска бр. 25, четврти
спрат.
6. Избор најповољнијег понуђача извршиће се критеријумом највише понуђене цене.
Уколико понуђачи буду заинтересовани, након отварања понуда, спровешће се

поступак јавног надметања. Почетна цена у поступку јавног надметања је
најповољнија достављена понуда.
7. Поступак јавног надметања спровешће се у више кругова, док заинтересовани
понуђачи буду нудили већу цену. Цена возила ће се повећавати у сваком кругу за по
5.000,00 динара.
8. За најповољнијег понуђача биће изабран понуђач који понуди највишу цену.
9. Уговори ће се закључити са најповољнијим понуђачем у року од 3 дана од завршеног
јавног надметања, рок плаћања возила је 10 дана рачунајући од дана закључења
уговора. Примопредаја возила ће се извршити након извршеног плаћања.
10. По окончању поступка Комисија за продају сачињава Записник о спроведеној јавној
продаји, који, поред чланова Комисије потписују присутни понуђачи.
11. Сви трошкови купопродаје, као и припадајућих пореза падају на терет купца.

