Комисија за прикупљање писмених понуда за продају расходованих
возила ЈП “АУТОПРЕВОЗ” Кикинда у складу са Одлуком Надзорног
одбора број 698/2021 од 29.10.2021. године, и након неуспела два
позива за прикупљање понуда за продају возила, дана 05.04.2022. године
ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Таб.1. Списак возила за продају
Ред.
бр.

Модел возилa

Годиште

Број шасије

1.

Opel Vectra 2.0
TDI
(путничко)

2003.

W0L03CF69311
59637

2.

Аутобус “FAP”
Sanos 515.2

1990.

S515ТVV20580

3.

Аутобус “FAP”
Sanos 315/21

1990.

315TV21219

4.

Аутобус
“IKARBUS”
IK 104 P

1999.

V2X104014W10
00036

5.

Аутобус
“IKARBUS”
IK 202

1997.

V2X202012T10
00071

6.

Fiat Punto 1.2
(путничко)

2009.

VX1188000070
08709

Разгледање возила је омогућено у периоду од 04.04.2022. године до
08.04.2022. године од 08:00 до 17:00 часова на адреси Иђошки пут бб
(бивши Градитељ). Контакт телефон за информације: 0648245519.
Критеријум за доделу уговора: највиша понуђена цена.
Уговор о купопродаји ће бити закључен у складу са понудом понуђача
који понуди највишу цену. Уколико понуда понуђача буде
неуобичајено ниска, понуђач задржава право да понуду одбије као
неприхватљиву , дакле понуда није за продавца обавезујућа, него ће
се ценити свака понуда појединачно на основу тренутно важећих
тржишних цена.
Валута: Цена мора бити исказана у динарима без пдв-а.
Рок за подношење понуда: 11.04.2022.године до 12 часова.
Понуде доставити електронским путем на е-маил адресу:
autoprevoz@autoprevozkikinda.rs или лично, на адресу - Ђуре Јакшића 26, 23300 Кикинда најкасније до наведеног рока.

Благовремена понуда је понуда која је примљена до наведеног рока.
Понуду доставити у слободној форми на меморандуму понуђача,
исказану у укупном износу за сва возила са списка, уз могућност
достављања понуде за свако возило појединачно позивајући се на редни
број возила из табеле. Приликом оцена понуда предност ће имати
понуђач који достави понуду за већи број возила.
Возила и опрема се продају по принципу “виђено – купљено” и неће се
прихватити рекламација која се односи на исправност, комплетност и
техничке карактеристике истих. Преузимање возила је могуће након
исплате купопродајне цене у целости, на текући рачун продавца, који се
води код Banca Intesa 160-9562-05.
Остали трошкови купопродаје и припадајући пдв падају на терет купца.
Председник комисије
Мијанџић Иван, технички директор

