ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС” НОВИ САД
Нови Сад , Филипа Вишњића број 47

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”
Нови Сад број 2022-0-715/10 од 13. јуна 2022. године, Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис” Нови Сад, овим путем расписује:
ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање понуда за
ПРОДАЈУ
путничког возила
I.

Продаје се основно средство Предузећа, и то путничко возило:
Р. бр.

Марка/
модел

Година
производње

Број шасије
/број мотора

Рег.
ознака

Врста

Вредност
(РСД)

1.

Volkswagen/
Polo

2001.

WVWZZZ6NZ1Y223341/
ASX019808

NS 596 PS

Путничко

272.256,00

II.

Путничко возило купује се у виђеном стању, без права на рекламацију.
Ценa у понуди се дајe израженa без пореза, доприноса, такси или других давања.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која положе кауцију у износу од 5.000,00
динара за возило. Кауција се уплаћује на текући рачун Предузећа, број 340-33817-38 код
„Ерсте банке”, са назнаком: „Кауција за учешће за куповину путничког возила VW Polo” или
на благајни Предузећа.
III.
Разгледање путничког возила може се извршити 11. и 12. јула 2022. године у
времену од 08:00 до 15:00 часова у кругу Предузећа, у Улици Филипа Вишњића број 47 у
Новом Саду.
IV.
Писане понуде са доказом о уплати кауције достављају се у затвореним ковертама
са назнаком:
„ЈАВНИ ОГЛАС ЗА КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА Volkswagen Polo” и
назнаком „НЕ ОТВАРАЈ”.
Понуде се достављају на адресу: ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, 21000 Нови Сад,
Филипа Вишњића 47, или директно на писарници Предузећа, у Новом Саду, Булевар
Михајла Пупина број 1/III спрат.
Крајњи рок за достављање понуда је 15. јул 2022. године до 12:00 часова.
V.
Јавно отварање писаних понуда извршиће се у просторијама ЈКП „Паркинг сервис”
Нови Сад, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 1 (II спрат), дана 15. јула 2022. у 12:30
часова, у присуству понуђача и Комисије за продају путничког возила „Volkswagen Polo”.
VI.
Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети најкасније у року од 8 дана од
дана отварања понуда, а у даљем року од најкасније 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, уколико то не учини сматра се да је одустао од понуде.
Уколико не буде заинтересованих понуђача, предметно возило ће се продавати

путем непосредне погодбе у складу са уредбом о одређивању опреме веће вредности и
утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу
отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде („Службени
гласник РС”, број 156/2020).
Купац је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања уговора исплати целокупан
износ, а преузимање возила може се извршити тек по уплати целокупног износа
купопродајне цене. У случају неиспуњења обавезе плаћања цене у остављеном року
уговор се сматра раскинутим, а ЈКП „Паркинг сервис“ има право да са следећим
најповољнијим понуђачем закључи уговор о купопродаји.
VII.
ПДВ и остале порезе, таксе, царине или друге трошкове који проистекну из
купопродајног уговора сноси купац.
VIII. За све информације понуђачи се могу обратити Радивоју Алпези на телефон 021/487
21 23, а понуђачима чија понуда није прихваћена враћа се кауција.

