Комисија за продају расходованих основних средстава Комисије за
заштиту конкуренције, са седиштем у Београду, Савска улица 25/IV, на основу
одлуке број 8/0-07-446/2017-1 од 14.6.2017. године, оглашава
OTУЂЕЊЕ-ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА
Комисија за заштиту конкуренције отуђује–продаје расходована основна
средства – 12 фотеља А-610 lux štof (у даљем тексту: фотеље).
Фотеље се продају у виђеном стању и предају купцу на адреси продавца,
након извршене уплате уговорене цене на рачун Комисије за заштиту
конкуренције. Све трошкове који настану поводом продаје сноси купац.
Право учешћа у поступку продаје имају сва правна лица, предузетници и
физичка лица, чија понуда буде достављена непосредно, на писарници Комисије
за заштиту конкуренције или путем поште на адресу: Комисија за заштиту
конкуренције, Савска улица 25/IV, 11000 Београд, закључно са 5.7.2017. године
до 12,00 часова.
Понуде доставити у затвореној коверти на којој је назначено: „Понуда за
куповину фотеља - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуде за куповину фотеља предају се у писаној форми и поред
понуђеног износа, потребно је да садрже и следеће податке и прилоге:
 за правна лица и предузетнике: назив и седиште, контакт телефон,
фототокопију решења о упису у регистар код надлежног органа;
 за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон и фотокопију
личне карте/очитану личну карту.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене
купопродајне цене, која не може бити нижа од 100,00 динара по једној фотељи.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Комисија за заштиту
конкуренције позваће понуђаче који су понудили исту цену да у року од пет
дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са
увећаном ценом у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија
отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи не доставе
нове понуде са новом ценом, односно доставе нове понуде са истоветном ценом,
комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по
слободном уверењу.
Отварање понуда обавиће се дана 5.7.2017. године, у 12,15 часова, у
просторијама Комисије за заштиту конкуренције у Београду, Савска улица
25/IV.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.
Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 3 радних
дана од дана отварања понуда.

Купац је дужан да уплати купопродајну цену у року од 5 дана од дана
пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача, на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, број: ________, код _________.
Купац је дужан да у року од 5 дана од дана уплате преузме купљене
фотеље.
Уколико купац не изврши своју обавезу у наведеним рокоу сматраће се
да је одустао од куповине па ће се фотеље поново изложити продаји.
Разгледање предмета продаје, као и додатно информисање у вези са овим
огласом, може се обавити сваког радног дана у времену од 8,00 до 15,00 сати.
Лице за контакт: Борис Ступар, број контакт телефона: 011/ 3811-909

