На основу члана 33. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16, 108/16, 113/17, 95/18и 153/20) и Одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне својине
Института за кардиоваскуларне болести ''Дедиње'' бр. 946 од 14.02.2022. године (у даљем тексту:
Одлука), Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари, именована Одлуком
Директора Института, објављује:

ОГЛАС
за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари из јавне својине
(службено моторно возило) Института за кардиоваскуларне болести ''Дедиње''

I - Предмет продаје
Институт за кардиоваскуларне болести ''Дедиње'', као носилац права јавне својине на покретним
стварима – службеном моторном возилу, позива сва заинтересована правна лица и предузетнике
који који су у АПР-у регистровани са за делатност Трговина аутомобилима и лаким моторним
возилима – шифра 45.11, да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари – службено
моторно возило.
Предмет продаје се отуђује у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију и
приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно
исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

II - Подаци о предмету продаје
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возило марке: ŠKODA SUPERB STYLE 2.0 TDI 4X4;
Тип возила: путничко;
Облик каросерије: лимузина;
Врста погонског горива: дизел;
Генерација мотора: Еуро 6;
Мењач: аутоматски 7- степени;
Погон: 4x4;
Број врата: 5 (пет);
Број седишта: 5 (пет);
Боја каросерије: Металик црна;
Радна запремина мотора: 1.968 ccm3;
Снага мотора: 140 kw;
Година производње: 2018.
Пређена километража: 128.000 km;
Регистрација важи до 03.07.2022. год.
Возило је у исправном стању;

III - Цена возила
Почетна/минимална цена по којој се предмет продаје отуђује из јавне својине износи 17.000 ЕУР
у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања и утврђена је након
извршене процене тржишне вредности;

Цена наведена у понуди не може бити нижа од почетне цене. За подношење понуда и
учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

IV Преглед возила
Преглед предмета продаје, може се извршити на локацији Института за кардиоваскуларне
болести ''Дедиње'', на адреси Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд, сваког радног дана од 10,00
ди 13,00 часова, почев од 21.02.2022. године, уз претходну најаву на број телефона: 064/843-1183,
контакт особа: Мато Дивковић, дипл. инг саобраћаја.

V - Критеријум за избор најповољније понуде
Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највишом понуђеном ценом.
У случају да два или више понуђача поднесу понуде са истом понуђеном ценом, која је уједно и
највиша понуђена цена, као најповољнија ће се изабрати понуда понуђача чија је понуда раније
примељена од стране Института за кардиоваскуларне болести ''Дедиње''.
У случају да изабрани понуђач одустане од понуде или не закључи Уговор о купопродаји возила
у остављеном року или не уплати уговорену купопродајну цену, сматраће се да је одустао од
куповине, а Уговор о купопродаји ће се закључити са понуђачем који је доставио следећу
најповољнију понуду.

VI - Право учешћа
Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица и
предузетници који су у АПР-у регистровани за делатност "Трговина аутомобилима и лаким
моторним возилима" – шифра 45.11.

VII - Садржај понуде
Затворена коверта са понудом треба да садржи:
1) Писмо пријаве за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, на меморандуму
понуђача;
2) Назив, односно пословно име, седиште и остале податке о понуђачу;
3) Копију Решења о регистрацији у АПР-у, матични број, ПИБ, контакт особу и број контакт
телефона;
4) Понуђену цену у еврима, оверени ОП образац за лице које потписује пријаву.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, потребно је доставити оверено пуномоћје.

VIII - Неисправне понуде
Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну:
•
•

понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека рока за подношење
понуда;
понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена документација;

•

понуду која је недозвољена, осноно која је поднета од стране лица које нема право на
учешће у поступку.

Комисија ће одбити понуду у којој је понуђена цена нижа од почетне цене !!!

IX - Достављање понуда
Коверат са понудом мора имати ознаку: Понуда за јавни оглас за отуђење покретних ствари
(службено моторно возило) из јавне својине Института за кардиоваскуларне болести ''Дедиње'' и
назнаку "НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив и пуну адресу понуђача.
Рок за подношење понуда: 28. фебруар 2022. године у 10,00 часова.

X - Дан и место одржавања јавног отварања
Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у Институту за кардиоваскуларне болести
''Дедиње'', 28. фебруара 2022. године, са почетком у 10,30 часова.
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници.

У Београду, 14.02.2022. године

Комисија за спровођење поступка продаје

