,,ЈАТ АПАРТМАНИ КОПАОНИК ,,ДОО РАШКА оглашава продају путем прикупљања писмених
понуда ,ради отуђења моторних возила ,а на основу Одлуке Скупштине привредног друштва број
1432 од 10.06.2019 године,па објављује

ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ
ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Привредно друштво Јат Апартмани Копаоник доо Рашка оглашава продају путем
прикупљања писмених понуда моторних возила:

 мини бус марке MERCEDES BENZ SPRINTER ,број седишта 21 ,година
производње 2015 ,регистарске ознаке RA012-AU ,регистрован до 27.06.2020
године ,број шасије WDB9066571P134146 ,запремина мотора 2143 cm3,снага
мотора 120KW.
По почетној цени од 2.265.006,66 динара са ПДВ-ом.
 Аутомобил OPEL ASTRA ESSENTIA A 16 ХER ,број седишта 5,година
производње 2013 ,регистарске ознаке RA009-OK ,регистрован до 17.06.2020
године,број шасије WOLPC5DD5DG080021 ,запремина мотора 1598
cm3,снага мотора 85 KW.
По почетној цени од 554.118,70 динара са ПДВ-ом.
Поступак отуђења спровешће се прикупљањем затворених писаних понуда.
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене
цене дате у понуди.Трошкове ПДВ-а и трошкове преноса власништва као и
преузимања и транспорта сноси најповољнији понуђач са којим се закључи Уговор
о купопродаји.
.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 3 дана од дана отварања понуда склопи
купопродајни Уговор са продавцем , а моторно возило преузме у року од 7 дана од
дана закључења Уговора .
Моторна возила се могу разгледати радним даном од 09,00 до 14,00 часова на
локацији ЈАТ Апартмани Копаоник доо Суво Рудиште на Копаонику и са исте
локације се преузима.
Возила се продају у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације које се
односе на исправност,комплетност и техничке карактеристике возила.
Понуда се подноси у писменој форми ,у затвореној коверти и треба да садржи
понуђену цену у номиналном износу,назив понуђача,адресу,број
телефона,фотокопију личне карте понуђача(за физичка лица ),извод из Регистра
привредних субјеката надлежног органа (за правна лица ).
Понуде слати на адресу :Јат Апартмани Копаоник доо Насеље Суво Рудиште
бб,36354 Копаоник За спровођење поступка продаје моторних возила
прикупљањем писмених понуда са назнаком ,,НЕ ОТВАРАЈ –ПОНУДА ПО
ОГЛАСУ ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА,,.
Право учешћа имају правна и физичка лица која доставе понуду 10 дана од дана
објављивања огласа ,а отварање ће се извршити дана 01.10.2019 године
у 13 сати у службеним просторијама привредног друштва на Копаонику,Насеље
Суво Рудиште бб.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
Ближе информације у вези огласа могу се добити од особе Мојовић Зоран
на број телефона 064/8674-519.

