На основу Одлуке Надзорног одбора бр.157/3 од 29.04.2021. године, ЈКП „Комуналац“Чачак, ул. Николе
бр.42, Чачак

Тесле

ОГЛАШАВА
Спровођење поступка усменог јавног надметања за избор најповољнијег понуђача, за куповинуједног половног
путничког возила марке Škoda модел Octavia, у возном стању, рег. ознаке ČA 013 BX, број шасије :
TMBBS21Z362235789, број мотора: BJB 207633, година производње: 2006, почетна цена 150.000,00 динара.
Поступак усменог јавног надметања биће спроведен пред трочланом комисијом ЈКП “Комуналац“ Чачак, на
јавној седници, која ће се одржати у дирекцији предузећа у ул. Николе Тесле број 42., дана 07.05.2021. године са
почетком у 10 часова према почетној цени из огласа
Лицитациони корак износи 5.000,00 динара.
Возило се продаје у стању у каквом се налази -виђеном стању.
Поступак лицитације спровешће комисија именована одлуком директора предузећа.
Почетна цена за лицитацију је дефинисана без ПДВ-а.
Депозит за учешће у поступку надметања износи 10.000,00 динара, и уплаћује се на текући рачун ЈКП
“Комуналац“ Чачак, број 155-187-31 Halk bank, Експозитура Чачак или на благајни предузећа;
Услови лицитације:
Учесници усменог јавног надметања у обавези су да претходно комисији доставе: доказ о уплати депозита
и податак о броју рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
- Право учешћа имају физичка лица, правна лица и предуузетници
- Лицитациони корак износи најмање 5000,00 динара;
- Лицитација је усмена и одржава се просторијама предузећа ул. Николе Тесле бр.42;
- Предност има понуђач који понуди највишу цену;
- Учесницима који не прођу на лицитацији враћа се уплаћени депозит на текући рачун;
- По спроведеној лицитацији, заинтересовани понуђач који је понудио највишу цену, у обавези је да у року од 3
(три) дана уплати излицитирани износ, и у року од 5 (пет) дана преузме излицитирано возило.
Уколико понуђач који је понудио највиши износ не уплати понуђени износ са ПДВ-ом у року, губи право на
повраћај уплаћеног депозита за учешће у поступку лицитације. Истеком наведеног рока сматраће се да је понуђач
одустао и предмет јавног надметања ће се дати другом по редоследу најповољнијем понуђачу.
Све ближе информације заинтересовани понуђачи могу добити у просторијама ЈКП “Комуналац“ Чачак, Николе
Тесле 42. сваког радног дана од 07-15 ha, закључно са 26.04.2021. године Увид у предмет оглашавања
заинтересовани понуђачи могу извршити закључно са 07.05.2021. године.
ЈКП „Комуналац“ Чачак
директор
_______________________
др Петар Домановић

