На основу Одлуке директора Установе за физичку културу Спортски центар Крушевац
број: 754 од 20.10.2016.године о продаји једног расходованог теретног моторног возила
Заставиног програма и то : YUGO SKALA 101/55 POLI LC 101 , koje није у возном стању,
Комисија за спровођење поступка отуђења припремила је следећу:
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за продају једног расходованог теретног моторног возила Заставиног програма и то :
YUGO SKALA 101/55 POLI LC 101
Документација садржи:
- Јавни позив за достављање писмених понуда
- Упутство понуђачима о достављању затворених писаних понуда
- Образац о уплаћеном депозиту
- Образац понуде
ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ TЕРЕТНОГ
МОТОРНОГ ВОЗИЛА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Предмет продаје је :
РСД
Почетна Марка и тип
цена без возила
ПДВ-а
15.000,00

Застава YUGO
SKALA 101/55
POLI LC 101

Број мотора

Број шасије

128A0641551753

VX1128А0001086446

Година
производње

1999

Регистарски
број

KŠ 015-VĆ

Заинтересовани понуђачи могу разгледати предмет продаје сваког радног дана у периоду
од 07.12.2016. до 12.12.2016. од 8:00 до 14:00 часова, и на сам дан отварања 13.12.2016 до
10:00 часова. Информације понуђачи могу добити на телефон: 037/492-277, контакт особа
Стевановић Душан.
Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица (домаћа и страна)
која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писаних понуда
(у даљем тексту: Упутство). Документација за продају једног расходованог теретног
моторног возила Заставиног програма и то :
YUGO SKALA 101/55 POLI LC 101
Установе за физичку културу Спортски центар Крушевац (у даљем тексту:
Документација), која садржи наведено Упутство, je објављена на сајту Установе www.sckrusevac.com.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију са интернет сајта
Установе (www.sckrusevac.com). Такође, заинтересовани понуђачи могу преузети
конкурсну документацију и лично у објекту Установе, Николе Тесле 14, Крушевац,
контакт особа Стевановић Душан, тел: 037/492-277.

Предмет продаје се продаје у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације које
се односе на квалитет и карактеристике истих. Купац купује возило из спецификације у
виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и
рекламације након извршене примопредаје возила.
Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством. Понуде се
поднесе искључиво на Обрасцу понуде, у запечаћеној коверти тако да се при њеном
отварању може проверити да ли коверта онаква каква је предата, и не може је накнадно
мењати. Понуде треба упутити на адресу Установе за физичку културу Спортски центар
Крушевац, Николе Тесле 14, 37000 Крушевац, непосредно или поштом препоручено.
Такође, понуде се могу доставити и непосредно пре јавног отварања понуда, до 11:00h,
13.12.2016. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за продају једног
расходованог теретног моторног возила – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив (правног
лица) или име и презиме (физичког лица) и седиште/адресу и број телефона понуђача, као
и име особе за контакт. Понуда мора да садржи понуђену цену у динарима без ПДВ-а,
образац уплаћеног депозита, као и број рачуна за враћање депозита.
Уз понуду обавезно се доставља документација предвиђена Упутством.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са
Упутством, на адресу Установе, најкасније до 13.12.2016 до 11:00 часова, а комисијско
отварање понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача , ће се обавити истог
дана (13.12.2016) у 11:05 у просторијама Установе.
Овлашћени представници понуђача (правних лица) могу присуствовати отварању
понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији
непосредно пре започињања поступка отварања понуда. Заинтересована физичка лица
могу присуствовати отварању понуда уз претходну идентификацију, подношењем личног
идентификационог документа Комисији.
Неблаговремено приспеле понуде (понуде које су приспеле након назначеног рока
за достављање понуда) биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене и неприхватљиве понуде (понуде са ценом нижом од почетне продајне
цене или које не испуњавају све захтеве из Упутства) неће бити разматране, већ ће бити
одбијене.
- Цене у понуди дати на паритету седиште продавца, без ПДВ, који ће бити накнадно
обрачунат и који пада на терет купца.
-Трошкове овере Уговора, транспорта, као и остале трошкове у складу са законским
прописима сноси купац.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена . Понуђач који буде
изабран за најповољнијег понуђача дужан је да дође у Установу ради потписивања
Уговора о купопродаји, на позив овлашћеног лица. Уплаћени депозит ће се урачунати у
уговорену цену. Преузимање предмета продаје ће се извршити након уплате цене са ПДВом .
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА
ПРОДАЈУ једног расходованог теретног моторног возила Заставиног програма и то :
YUGO SKALA 101/55 POLI LC 101
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Упутство понуђачима о достављању затворених писаних понуда за продају једног
расходованог теретног моторног возила Заставиног програма и то : YUGO SKALA 101/55

POLI LC 101 (у даљем тексту: Упутство) садржи податке о захтевима Установе у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак продаје .
Понуђач мора да испуњава све одређене услове за учешће у поступку продаје, а
понуду у целини припрема и доставља у складу са Упутством. У супротном, понуда се
одбија.
Понуђач доставља понуду у писаном облику, у затвореној коверти тако да се при
њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата и не може се
накнадно мењати или допуњавати.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
- Цене у понуди дати на паритету седиште продавца, без ПДВ, који ће бити накнадно
обрачунат и који пада на терет купца.
-Трошкове овере Уговора, транспорта, као и остале трошкове у складу са законским
прописима сноси купац.
Понуде са варијантом нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са
варијантама понуда се одбија.
Понуду могу поднети сва правна и физичка лица (домаћа и страна), која испуњавају
услове предвиђене овим Упутством и доставе тражене доказе.
Понуда мора да садржи понуђену цену у динарима без ПДВ-а, образац уплаћеног
депозита, као и број рачуна за враћање депозита, фотокопија личне карте или извод из
АПР-а.
Образац понуде мора бити исправно попуњен и потписан, а за правно лице и
оверен печатом. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан, а за правно
лице и оверен печатом, понуда ће се сматрати неприхватљивом
Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од 3.000,00 динара. Плаћање
депозита врши се уплатом на текући рачун Установе број: 840-1050668-42 код Управе за
трезор или на благајни Установе, сврха уплате: депозит.
На повраћај депозита нема право понуђач који је изабран за најповољнијег
понуђача, уколико не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.
Понуђачи су у обавези да у Обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив
пословне банке за враћање депозита.
Понуда поред доказа о уплати депозита мора да садржи и остале доказе: за домаће
правно лице – фотокопију извода из Агенције за привредне регистре или другог надлежног
регистра. У случају сумње, Установа ће затражити оригинал документа на увид. Понуђач
одговара за тачност података. За страно правно лице – документ о регистрацији правног
лица издат од стране надлежног органа те државе. Документација коју прилаже страно
правно лице мора бити преведена и оверена од судског тумача, као и оверена од стране
надлежног органа те државе, односно амбасаде те државе у Србији.
За домаће физичко лице – фотокопију личне карте, за страно физичко лице
фотокопију пасоша.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац понуде
који чини саставни део овог Упутства. Понуђач доставља доказ за учешће у поступку
продаје (фотокопију извода из АПР-а, копије личне карте, пасоша), са доказом о уплати
депозита и попуњеним и потписаним Обрасцем понуде и потписаним и попуњеним
моделом уговора.
Понуђач, правно лице, дужан је да у Обрасцу понуде наведе: назив фирме, адресу,
матични број и ПИБ, контакт особу, број телефона, е-mail адресу, понуђену цену за
мобилну печењару у динарима без ПДВ-а, тачан број рачуна и назив банке за враћање
депозита, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат

фирме.Установа не одговара за повраћај депозита у случају да подаци о броју рачуна и
назива банке нису потпуни или тачни.
Понуђач, физичко лице, дужан је да у понуди наведе: име и презиме понуђача,
адресу, матични број и број личне карте (страно физичко лице број пасоша), контакт особу,
телефон, е-mail адресу, понуђену цену у динарима без ПДВ-а, тачан број текућег рачуна и
назив банке за враћање депозита, потпис понуђача. Установа не одговара за повраћај
депозита у случају да подаци о броју рачуна и назива банке нису потпуни или тачни.
Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене и неприхватљиве понуде неће бити разматране, већ ће бити одбијене.
Неблаговремено понуда је понуда која је предата Установи по истеку датума и
сата одређених у јавном позиву, као рок за подношење понуда.
Неприхватљива понуда је понуда која је благовремено предата али која не
испуњава све захтеве из Упутства; у којој је понуђена цена нижа од почетне продајне цене
дате у јавном позиву; понуда у којој цена није наведена у динарима или сл.
Комисија ће констатовати да је поступак продаје неуспео: ако нико није доставио
понуду, ако нико од понуђача није доставио благовремену понуду; ако нико од понуђача
није доставио прихватљиву понуду.
Критеријум за избор најповољније понуде за куповину предмета продаје је
највиша понуђена цена .
У случају да понуђачи понуде исту цену, комисија ће на лицу места извршити
други круг лицитације, тако што ће заинтересованим понуђачима који су понудили исту
цену дати образац понуде да упишу своју коначну цену.
Уколико пристигне једна понуда, она ће се узети у разматрање.
Писане понуде подносе се у запечаћеној коверти на адресу: Установа за физичку
културу Спортски центар Крушевац, улица Николе Тесле бр. 14, 37000 Крушевац,
непосредно или поштом препоручено. Понуда се може доставити и непосредно пре јавног
отварања понуда, дана 13.12.2016 до 11:00. Коверта са понудом мора имати ознаку
„ПОНУДА за продају једног расходованог теретног моторног возила – НЕ ОТВАРАТИ“,
а на полеђини назив (правног лица) или име и презиме (физичког лица) и седиште/адресу
понуђача и број телефона.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством,
на адресу Установе најкасније до 13.12.2016. године до 11:00 часова, а комисијско
отварање понуда уз присуство овлашћених представника понуђача ће се обавити истог
дана (13.12.2016) у 11:05 у просторијама Установе
Овлашћени представници понуђача (правних лица) могу присуствовати отварању
понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији
непосредно пре започињања поступка отварања понуда. Заинтересована физичка лица
могу присуствовати отварању понуда уз претходну идентификацију, подношењем личног
идентификационог документа Комисији.
О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о члановима
Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуда, достављену
документацију, датум достављања понуде, време почетка и завршетка јавног отварања.
Записник о јавном отварању понуда ће бити достављен понуђачима у року од три дана од
дана отварања понуда. На записник о јавном отварању понуда није дозвољено изјављивање
приговора.
После завршетка јавног отварања понуда, разматрање понуда које испуњавају
услове из овог Упутства и рангирање достављених понуда према наведеном критеријуму
за избор најповољније понуде, Комисија за спровођење поступка продаје у року од три
дана од дана отварања понуда бира најповољнијег понуђача, о чему сачињава Обавештење
и исто доставља свим понуђачима.

Са најповољнијим (изабраним) понуђачем за купљено расходовано теретно
моторно возило, закључује се уговор о купопродаји.
Најповољнији (изабрани) понуђач је у обавези да у року од једног дана од дана
закључења уговора о купопродаји уплати целокупан понуђени износ који се увећава за
износ ПДВ-а на рачун Установе или на благајни. Уплаћени депозит ће се урачунати у
уговорену цену. Уколико најповољнији (изабрани) понуђач не изврши уплату
купопродајне цене у прописаном року, губи право на повраћај депозита. У случају да
најповољнији понуђач у наведеном року не изврши уплату купопродајне цене увећане за
износ ПДВ-а или из неког другог разлога одустане од куповине и закључења Уговора,
Комисија ће сачинити измену Обавештења о избору најповољнијег понуђача којим ће као
најповољнији понуђач бити изабран следећи понуђач по рангу.
Понуђач који је потписао Уговор о купопродаји и извршио финансијске обавезе
према продавцу, дужан је у року од пет дана од дана потписивања Уговора о купопродаји,
да изврши преузимање расходованог теретног моторног возила о свом трошку. У случају
да понуђач не изврши своју обавезу у року, Установа ће зарачунати лежарину за сваки дан
закашњења у износу од 1% продајне вредности основног средства.
Установа ће вратити положени депозит сваком понуђачу, и то: понуђачима који су
поднели понуде за куповину, а нису проглашени за најповољнијег понуђача, повраћај
депозита се врши у року од пет радних дана од дана достављања Обавештења о избору
најповољнијег понуђача, а најповољнијем понуђачу повраћај депозит се урачунава у
купопродајну цену увећану за износ ПДВ-а.
Теретно моторно возило се продаје по виђеном стању и неће се примати никакве
рекламације које се односе на квалитет и карактеристике исте. Купац купује возило из
спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на
приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.

ОБРАЗАЦ УПЛАЋЕНОГ ДЕПОЗИТА

Назив / име и презиме Понуђача: _______________________________________
Број рачуна и назив банке за враћање депозита: _______________________________
Прилог доказ о извршеној уплати

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за куповину расходованог теретног возила које није у возном стању

Назив / име и презиме Понуђача: _______________________________________
Седиште/адреса: _________________________________________________________
Матични број и ПИБ: ______________________________________________________
Број лк и ЈМБГ/број пасоша: ______________________________________________
Телефон / e-mail адреса: __________________________________________________
Контакт особа: ___________________________________________________________
Телефон за контакт: ______________________________________________________
Број рачуна и назив банке за враћање депозита: _______________________________
Ред.
бр.

Опис

1.

Застава YUGO SKALA 101/55
POLI LC 101 KŠ 015-VĆ,возило
није у возном стању

Цена у динарима
без ПДВ-а

Напомена:
- Цене у понуди дати на паритету седиште продавца, без ПДВ, који ће бити накнадно
обрачунат и који пада на терет купца,
-Трошкове овере Уговора, транспорта, као и остале трошкове у складу са законским
прописима сноси купац.

Понуђач је сагласан да купује возило које није у возном стању, из спецификације у
виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, и свестан је да нема права на
приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.

Место и датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача:
__________________________

