ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 96-2
Дана: 15.01.2020.године

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (Службени гласник РС бр. 72/2011), члана 2.
Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се
покредне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом (Службени гласник РС
бр. 53/2012), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (Службени гласник РС бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015. и 42/2017), у вези са Одлуком
Управног одбора Дома здравља „Земун“ број 03/3535 од 04.12.2019.године и Одлуке директора
Дома здравља „Земун“ 03 број 96 од 15.01.2020. године, Дом здравља „Земун“, дана 15.01.2020.
године
ОГЛАШАВА
продају расходованих возила
Овим путем позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да доставе понуде за куповину
следећих расходованих возила:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

РEГИСTAРСКA
OЗНAКA
BG 1189 BP
BG 957 XŠ
BG 051 XF
BG 004 XH
BG 1358 UC
BG 249 YČ

MAРКA
ВOЗИЛA
FIAT DUCATO
FLORIDA PICKUP
FLORIDA 1,3CW
FLORIDA 1,3CW
ZASTAVA SCALA
ZASTAVA SCALA

ГOДИНA
ПРОИЗВОДЊЕ

1998
2008
2008
2008
2002
2006

OПИС СTЊJA ВOЗИЛA
НEИСПРAВAН-КOMПЛETAН
НEИСПРAВAН-КOMПEЛTAН
НEИСПРAВAН-НEКOMПЛETAН
НEИСПРAВAН-НEКOMПЛETAН
НEИСПРAВAН-КOMПЛETAН
НEИСПРAВAН-НEКOMПЛETAН

Почетна цена за свих 6 возила је 85.000,00 динара са ПДВ-ом.
Контакт особа: Дејан Шеварлић, телефон 060/8871-535.
Возила се могу разгледати сваког радног дана до истека рока важења Огласа на адреси: Земун, ул.
Рада Кончара бр. 46 у временском интервалу од 8 – 13 часова.
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да до 24.01.2020.године до 12,30 часова
доставе затворене писмене понуде за куповину предметних возила.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“, Земун, ул. Рада
Кончара бр. 46 са назнаком ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА – АРХИВИ
(Трећи спрат, канцеларија 7) НЕ ОТВАРАТИ. или поштом до 12,30 часова. На полеђини коверте
навести: Адресу понуђача, телефон и лице за контакт.
Отварање понуда је у 13,00 часова 24.01.2020.године, трећи спрат – мала сала.

Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна
благовремена и потпуна понуда.
Возила се продају у виђеном стању и не примају се накнадне рекламације.
Уговор се закључује са понуђачем који понуди највишу цену.
Најповољнији понуђач је дужан да приступи закључењу купопродајног Уговора са продавцем на
први позив који му може бити достављен: телефоном, факсом или електронском поштом. Уколико
се понуђач не одазове позиву продавца о томе ће бити сачињена службена белешка од стране
комисије и возила ће бити понуђена другом по реду најповољнијем понуђачу.
Купац је у обавези да изврши уплату на рачун продавца уговорену цену возила у року од једног
дана од дана достављања записника и одлуке о избору.
Уговор ће се закључити када купац уплати продавцу на рачун уговорену цену возила и достави му
доказ о уплати. Предаја возила купцу врши се по потписивању Уговора од стране уговарача и
исплати продајне цене.
Купац се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора преузме и одвезе возила са
службеног паркинга Дома здравља „Земун“ о свом трошку.
Сви трошкови и таксе у вези са купопродајним Уговором падају на терет купца.
Оглас се објављује на Огласној табли Дома здравља „Земун“ (ниско приземље поред улаза у
Службу за физикалну медицину и рехабилитацију и на сајту Дома здравља „Земун“).

ОГЛАШЕНО ДАНА 16.01.2020.ГОДИНЕ

