ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ СЕРВИС" НИШ
Светозара Марковића број 27
Ниш

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис" Ниш број 1633 од 19.05.2016. године, Јавно комунално предузеће "Паркинг
сервис" Ниш,
овим путем расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за
прикупљање понуда за ПРОДАЈУ половних – коришћених, специјалних комуналних
возила "Паук"
I
Предмет продаје су три половна специјална комунална возила "Паук", и то:
1. Возило регистарске ознаке NI 062 PZ марка и тип возила: "IVECO EURO CARGO",
запремина и снага мотора: 3900ccm и 125 кw, година производње: 2003. година, број
мотора: IVECOF4AE0481AC11300088513, број шасије: ZCFA1AC0202424746, боја: 0M
бела.
Почетна цена возила износи 1.533.350,00 динара без ПДВ-а односно 1.840.020,00
динара са урачунатим ПДВ-ом.
2. Возило регистарске ознаке NI 006 RG марка и тип возила: "DAIMLER CHRYSLER
MERCEDES ATEGO", запремина и снага мотора: 4249 ccm и 112 кw, година
производње: 1999. година, број мотора: 90492200118784, број шасије:
WDB9700151K461645, боја: 5T жута.
Почетна цена возила износи 1.750.000,00 динара без ПДВ-а односно 2.100.000,00
динара са урачунатим ПДВ-ом.
3. Возило регистарске ознаке NI 007 RG марка и тип возила: "DAIMLER CHRYSLER
MERCEDES ATEGO", запремина и снага мотора: 4249 ccm и 112 кw, година
производње: 1999. година, број мотора: 90492200118552, број шасије:
WDB9700151K461275, боја: 5T жута.
Почетна цена возила износи 1.750.000,00 динара без ПДВ-а односно 2.100.000,00
динара са урачунатим ПДВ-ом.

II
Специјална комунална возила "Паук" купују се у виђеном стању, без права на
рекламацију.
III
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која положе депозит у износу
100.000,00 динара по возилу за које се доставља понуда. Депозит се уплаћује на текући
рачун Предузећа број 285-1001000001461-98 код Сбер банке или на благајни Предузећа
са назнаком: "Депозит за учешће за куповину специјалног комуналног возила, "Паук".
IV
Разгледање специјалних возила "Паук" може се извршити од 30 Маја до 03. Јуна 2016.
године у времену од 08:00 до 14:00 часова на плацу продавца на адреси Булевар Светог
Цара Константина бб у Нишу, а евентуално и у другим терминима на основу писаног
захтева понуђача.
V
Писане понуде са доказом о уплати депозита се достављају у затвореним ковертама са
назнаком: "ЈАВНИ ОГЛАС ЗА КУПОВИНУ СПЕЦИЈАЛНОГ КОМУНАЛНОГ
ВОЗИЛА, ПАУК" и назнаком "НЕ ОТВАРАЈ".
Понуђач је дужан да у понуди прецизира за које возило се даје понуда. Понуде се
достављају лично или поштом на адресу: ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, Светозара
Марковића 27, 18000 Ниш, Крајњи рок за достављање понуда је 07. јун 2016. године до
10:00 часова.
VI
Јавно отварање писаних понуда извршиће се у просторијама ЈКП "Паркинг сервис"
Ниш, на адреси Светозара Марковића 27,у Нишу дана 07. јуна 2016. године у 10:15
часова, у присуству понуђача и Комисије за отварање писаних понуда.
VII
Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети најкасније у року од 8 дана од
дана отварања понуда, а у даљем року од 3 дана обавестити писаним путем понуђаче о
донетој одлуци.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема обавештења
закључи купопродајни уговор, и у року од 3 дана након тога уплати преостали износ ,
умањен за износ уплаћеног депозита. Уколико то не учини, сматра се да је одустао од
понуде и губи право на повраћај депозита.
Преузимање возила се може извршити тек по уплати целокупног износа купопродајне
цене.

VIII
Купац сноси све трошкове везане за купопродајни уговор и пренос возила.
IX
Понуђачима чија понуда није прихваћена враћа се депозит.
X
За све информације понуђачи се могу обратити Служби за комерцијалне послове и
јавне набавке ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш путем телефона 018 517 333 или путем мејла
bratislav.joksimovic@nisparking.rs.

