Завод за стоматологију Крагујевац
Змај Јовина 32, 34000Крагујевац2016.године
Тел-факс: 034/366530,
www.zzstomkg.rs; E-mail:zstomkg@mts.rs
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979

Број текућег рачуна:840-495661-58

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
ОСНОВНОГ СРЕДСТВА - МОТОРНОГ ВОЗИЛА

КРАГУЈЕВАЦ
Август,2016

На основу одлуке Управног одбора Завода за стоматологију
Крагујевац број 01-1326/5 од 17.08.2016.године, директор Завода за
стоматологију Крагујевац дана 19.08.2016. године, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
ОСНОВНОГ СРЕДСТВА - МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет продаје је основно средство моторно возило и то:
Назив возила
Број шасије
Регистарски број
Врата возила
Марка возила
Тип возила
Каросерија-број врата
Број мотора
Година производње
Боја возила
Снага мотора (КW)
Радна запремина(ccm)
Број путничких места
Маса празног возила(KG)
Датум прве регистрације
Километража(кm)
Почетна вредност аутомобила

Застава-Флорида-регистровано
VX1103A0000024792
КG048-ID
Путничко
Флорида
Застава-Флорида
Лимузина-5
128А6064008828
2003
Тегет плава
48
1299
5
1310
30.09.2003
142000
36.982.23

Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу
ВИЂЕНО-КУПЉЕНО, без права купца на било какве накнадне
рекламације и приговоре у погледу исправности, комплетности, квалитета,
техничких карактеристика и евентуалних недостатака.
Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена,која не
може бити нижа од почетне вредности аутомобила.

Документација за продају возила може се преузети електронским
путем, на интернет страници Завода за стоматологију www.zzstomkg.rs;
или лично на адресу наручиоца:Завода за стоматологију Крагујевац,улица
Змај Јовина бр.32, 34000.

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца
пристигла и оверена Заводним печатом наручиоца закључно са даном
26.08.2016.године до 12 часова, са назнаком „ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО-НЕ
ОТВАРАЈ“.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача,број
телефона,име и презиме лица за контакт.
Понуда достављена након означеног рока сматаће се
неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу,са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Право подношења понуда имају правна или физичка лица која
испуњавају услове из упуства за сачинавање понуде и овог позива и
изврше уплату депозита у висини од 10% од почетне вредности
аутомобила.
Уплата депозита врши се на рачун Завода за стоматологију, рачун
примаоца број 840-495667-40,број модела 97 са позивом на број 01-1340
Отварање понуде одржаће се 26.08.2016.године у 12.30 часова на
адреси наручиоца, на првом спрату у присуству чланова комисије.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача,односно
њихови овлашћени представници,пре отварањљ понуђачи су дужни да
наручиоцу предају писмена пуномоћја,на основу којих ће доказати
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од три
дана од дана отварања понуда.
Изабрани понуђач у обавези је да, у року од два дана од дана
пријема Одлуке о избору најповољније понуде,закључи уговор са Заводом
за стоматологију,о продаји возила,а понуђену цену уплати на рачун Завода
за стоматологију у Крагујевцу,број 840-495667-40,у року од три дана од
дана закључења уговора,када стиче право да преузме возило,са пратећом
документацијом.
Изабрани понуђач, са којим Завод за стоматологију закључи уговор
о продаји возила, у обавези је да сноси трошкове преноса власништва,
трошкове транспорта и све остале трошкове
Понуђач који је доставио најповољнију понуду,а одустане од
куповине,односно не закључи уговор у наведеном року,губи право на
повраћај депозита, као и право да учествује у евентуалној поновној јавној
продаји истог возила.

Свим учесницима у поступку јавног надметања за продају који нису
доставили најповољнију понуду,депозит ће бити враћен у року од три дана
од дана отварања понуда, на рачун који упишу у образац понуде.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју одреди
Директор Завода за стоматологију.
Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се
извршити у згради Завода за стоматологију у Крагујевцу улица Змај
Јовина број 32.сваког радног дана у периоду од 10-12 часова.
Особа за контакт Снежана Петровић, број телефона 034/366-530
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ДИРЕКТОР
Проф. др.Ранко Голијанин

УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена
Понуда мора да буде сачињена на српском језику

2.Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се доставља у писаном облику,у једном примерку,на
прописаном обрасцу,читко попуњена-откуцана или написана, потписана
од старне лица Понуђача и оверена печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује податке у образац
понуде.Подаци који нису уписани у прописани образац,односно подаци
који су уписани мимо обрасца,неће се уважити и таква понуда ће бити
одбијена.
Понуда са припадајућом документацијом доставља се у затвореној
коверти, на адресу Завода за стоматологију у Крагујевцу,улица Змај
Јовина број 32,са назнаком на лицу коверте „Понуда за куповину возила“не отварати,поштом или лично преко писарнице,сваког радног дана од
7.30-14.30 часова.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу
понуђача,број телефона,име и презиме лица за контакт.
Завод за стоматологију у Крагујевцу ће по пријему понуде,на
коверти у којој се понуда налази, обележити датум,време и број понуде по
редоследу доспећа.
Понуду коју Завод за стоматологију није примио у року одређеном
за подношење понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до
којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће одбити неблаговремену понуду,коју ће након
окончања поступка отварања понуда,неотворену вратити понуђачу,са
назнаком на коверти да је неблаговремена.
Незатворене
и
неприхватљиве
понуде
одбијене.Неприхватљива понуда је понуда која је
поднета,али која не испуњава све захтеве из овог упуст

ће
бити
благовремено

3.Обавезна садржина понуде
Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да,уз понуду,у
коверти
-За правно лице:

- копију извода из Агенције за привредне регистре
или другог одговарајућег регистра
- доказ: (оргинал) о уплати депозита

-За физичко лице: - фотокопију личне карте
- доказ:(оргинал) о уплати депозита

4.Подноење понуде са варијантама није дозвољено
У случају да Понуђач поднесе понуду са варијантама,понуда ће бити
одбијена
5.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да
опозове,нити да мења своју понуду.
6.Понуђач може да поднесе само једну понуду
Усупротном,све понуде истог понуђача ће бити одбијене.
7.Вредност понуде мора бити исказана у динарима.
8.Као најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђена
највишавредност.
9.У колико две или више понуда буду имале исту понуђену вредност,
као најповиљнија биће изабарана понуда оног понуђача који је раније
доставио понуду.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПРОДАЈУ-КУПОВИНУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески индетификациони број
понуђача(ПИБ)
Име и презиме особе за контак
Електронска адреса понуђача
Телефон
Број рачуна понуђача и назив банке
Име и презиме физичког лица
овлашћеног за потипивање уговора

ОПИС ПРЕДМЕТА
Марка и
тип
возила
ЗаставаФлорида

Година
производње

Пређена
километража
у км

Почетна
продајна цена
у динарима

2003

142000

36.982.23

Понуђена
цена у
динарима

Напомена:уз понуду достављамо
-за правно лице
1.Извод из Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег
регистра
2.Доказ:(оргинал) о уплати депозита
-за физичко лице
1.Фотокопију личне карте
2.Доказ:(оргинал) о уплати депозита
ДАТУМ ________________

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

