РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
путем прикупљања писмених понуда
(број 1/2018)
Управа за заједничке послове републичких органа отуђује моторна возила из
јавне својине Републике Србије, које користи Управа за заједничке послове републичких
органа.
Предмет отуђења je 9 моторних возила са Списка возила, који садржи податке о
возилима, налази се у прилогу огласа. Возила се отуђују збирно по укупној почетној
купопродајној цени у висини од 970.000,00 динара.
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених
понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највиша понуђена
цена између понуђача који доставе одговарајуће понуде.
Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену која је највиша
понуђена цена, поступак ће се наставити путем jавног надметања.
Надметање ће се спроводити са понуђачима који доставе одговарајуће понуде.
Надметање ће се вршити путем затворених коверата у којима ће понуђачи
писмено понудити укупну цену. Наручилац ће за потребе надметања обезбедити коверте ради
уписивања цена.
Надметање ће се спровести док један од понуђача не понуди вишу укупну цену.
Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања, њихова цена из
понуде ће се сматрати коначном.
Понуђачи су дужни да уплате депозит у висини од 10% од укупне почетне
купопродајне цене моторних возила, односно у износу од 97.000,00 динара на жиро рачун:
840-1069804-58 са позивом на број 3060141100812121 по моделу 97 (извршење буџета
Републике Србије).
Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита вратиће се
у року од 30 дана од дана доношења одлуке.
Писана понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи укупну
понуђену цену, доказ о уплати депозита, назив понуђача, адресу, број телефона, копију личне
карте за физичка лица а за правна лица копија извода о регистрацији привредног субјекта издат
од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију надлежан други
орган.
Моторна возила се отуђују збирно у виђеном стању. Заинтересована лица
могу извршити разгледање возила дана 26.02.2018. године и 27.02.2018. године у
интервалу од 10,00-13,00 часова. Лице за контакт у вези свих питања везана за предмет
лицитације и разгледање је Зоран Танасијевић контакт телефон: 064 8167 103.
Накнадне рекламације неће се прихватати.
Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање.
Писана понуда се подноси најкасније до 06.03.2018. године до 10,00 часова
у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа у
Београду, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија број 14. Коверат са понудом мора имати
ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “, а на полеђини назив понуђача, адресу и број
телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, дана 06.03.2018. године у 12,00 часова, у
Управи за заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26, први
спрат, канцеларија број 26.
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Купац са којим буде закључен уговор дужан је да остатак до укупне
купопродајне цене возила уплати у целости у року од 3 дана од дана закључивања уговора, а
возила записнички преузме у року од 5 дана од дана закључења уговора. Остатак до укупне
купопродајне цене купац уплаћује на жиро рачун: 840-812121843-89 примања од продаје
покретних ствари у корист нивоа Републике са позивом на број 3060141100812121 по моделу
97.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа.
Уговор о купопродаји моторних возила у својини Републике Србије, потписаће у
име Републике Србије, директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у року
од 15 дана од дана отварања понуда.

СПИСАК ВОЗИЛA

Р.бр.

Марка и тип

Рег. ознака

Број шасије

Број мотора

Годиште

ccm

KW

километража

стање возила

1

SKODA
FABIA
CLASIC 1.4

BG 143 - AN

TMBPH16Y033777162

AZF 077860

2003

1397

44

266134

неисправно

хаварисано

2

VW PASSAT
1,9 TDI

BG 333 - UO

WVWZZZ3BZYP453971

PUS7102/10-00567

2000

1896

81

444107

3

VW PASSAT
1.9 TDI

BG 244 - ŽJ

WVWZZZ3BZ2P453281

AWX100707

2002

1896

96

597143

BG 291 - GV

WVWZZZ3BZ2P430137

AMX021408

2002

2771

142

371857

BG 028 - AM

ZFA18800000687494

188A4.000.2041723

2003

1242

44

225291

BG 505 - MŠ

WAUZZZ4BZXN050503

AGA069045

1998

2393

121

720182

BG 291 - WŽ

WAUZZZ4BZWN055375

AGA033103

1997

2393

121

367556

BG 960 - IJ

TMBAB63T899019430

BZB090303

2008

1798

118

187256

BG 477 - UŽ

VSKJVWR51U0072550

YD25665893

2006

2488

128

395074

4

5
6
7
8

9

VW PASSAT
2.8 MOTION
FIAT
PUNTO 1.2
60S
AUDI A-6
2.4
AUDI A-6
2.4
Skoda
SuperB 1,8
NISSAN
Pathfinder
YD 2.5

неисправно
неисправно
неисправно
хаварисано
неисправно
хаварисано
неисправно

