ЈКСП „Топола“ Топола
Municipal company of Topola

034/6811-075, 6812-263
+381346811075
jksptopola@yahoo.com

ДБ: 760/1.8
Датум : 07.03.2018.год
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
ВОЗИЛА:
1. АУТОЧИСТИЛИЦА JOHNSTON SWEEPER
2. ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55
3. ЛАДА НИВА 1.7 Е3
Предмет продаје:
1. АУТОЧИСТИЛИЦА JOHNSTON SWEEPER
Марка возила

Регистарска
ознака

Датум прве
регистрације

Важење
регистрације

Власник

Укупна
маса

JOHNSTON
SWEEPER

ТО 001 SŽ

23.02.2010.

02.03.2018.

ЈКСП
"Топола"

4000

Радна запремина
мотора

Снага мотора у
kW

Врста горива

Број места за
седење

Часови рада

Маса

2776

65

evro dizel

2

63749

2700

Власник

Укупна
маса

Марка возила

2. ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55
Регистарска
Датум прве
Важење
ознака
регистрације
регистрације

ЗАСТАВА101
скала 55

ТО 008 GK

07.09.2004.

21.08.2019.

ЈКСП
"Топола"

1235

Радна запремина
мотора

Снага мотора у
kW

Врста горива

Број места за
седење

Часови рада

Маса

1116

40,5

Бензин 98

5

/

835

Власник

Укупна
маса

3. LADA NIVA 1.7 Е3
Датум прве
Важење
регистрације
регистрације

Марка возила

Регистарска
ознака

LADA NIVA 1.7
E3

ТО 007 CF

23.12.2005.

28.12.2018.

ЈКСП
"Топола"

1610

Радна запремина
мотора

Снага мотора у
kW

Врста горива

Број места за
седење

Часови рада

Маса

1690

59

bezolovni benzin

4

/

1100
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Право на достављање писмених понуда имају сва физичка и правна лица (домаћа и страна),
која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених понуда за
продају возила ЈКСП „Топола“ (у даљем тексту: Упутство).
Документација за продају возила може се преузети у пословној згради ЈКСП „Топола“ у улици
Миливоја Петровић Блазнавца број 6, 34310 Топола и то од дана објављивања исте на званичном
сајту http://www.jksptopola.com/novosti , као и преузети електронским путем.
Возила се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које
се односе на квалитет и карактеристике истог.
Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
Писмене понуде подносе се у запечаћеној коверти на адресу ЈКСП „Топола“ Топола , улица
Миливоја Петровић Блазнавца број 6, 34310 Топола, непосредно писарници или преко поште.
Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину возила – НЕ ОТВАРАТИ“, а
на полеђини назив и адресу понуђача.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством,
најкасније до 14.03.2018. године до 1000 часова, када ће се у 1030 часова, у просторијама ЈКСП
„Топола“ Топола извршити комисијско отварање понуда.
На отварању понуда могу присуствовати понуђачи односно њихови овлашћени представници.
Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за
учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка
отварања понуда. У случају да представници не доставе писано пуномоћје за учешће у отварању
понуда сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва остала заитересована лица која
присуствују отварању понуда.
Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Незатворене и неприхватљиве понуде неће бити разматране, већ одбијене.
Критеријум за оцењивање понуда за куповину возила је искључиво највиша понуђена цена за
возило.
Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упутству.
Ближа обавештења и информације у вези са продајом могу се добити преко e-mail адресе:
jksptopola@yahoo.com
НАПОМЕНА: Возила се налазе на паркингу Водовода, улица Солунских ратника бр. 19, 34310
Топола и иста се могу разгледати радним данима у времену од 1100 до 1300 часова закључно са
13.03.2018. године.
Контакт особа: Ивица Радовановић 0648531004, руководилац сектора транспорта и механизације
Марко Драгићевић 0648531102, сарадник за ОКП и инвестиције.
КОМИСИЈА
Марко Драгићевић, председник
Батиша Ивовић, члан
Ивица Радовановић, члан
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