ЕКОНОМСКИ ФАКУЛЕТ У КРАГУЈЕВЦУ,
Ђуре Пуцара Старог 3, Крагујевац упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНОГ
СРЕДСТВА ФАКУЛТЕТА
Предмет продаје је путничко возило: марке ZASTAVA, модел FLORIDA IN 1,3 CW, година

производње 2007, број мотора 128А60640094640, број шасије VX1103A0000029665,
нерегистровано, прешло 137.772 км, укупна маса: 1310, погонско гориво: бензин, гас;
снага мотора: 48; запремина мотора: 1288; број места за седење 5.
Почетна продајна цена је 120.000,00 динара.
Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из
Упутства понуђачима о достављању затворених писаних понуда за продају основног средства (у
даљем тексту: Упутство). Документацију за отуђење основног средства која садржи наведено
Упутство, заинтересовани понуђачи могу преузети у просторијама Факултета, ул. Ђуре Пуцара
Старог 3, Крагујевац, канцеларија Е-3/1, радним даном од 09:00 - 14:30 часова. Контакт особа је
Владимир Игњатовић, телефон: 034/303-500, локал 143, Е-mail адреса: v.ignjatovic@kg.ac.rs
Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев на наведену адресу, на факс: 034/303-516,
или е-маил: v.ignjatovic@kg.ac.rs за достављање Документације електронским путем или
поштом, иста ће му у најкраћем року бити достављена. Заинтересовани понуђачи могу преузети
Документацију и са интернет сајта Факултета: www.ekfak.kg.ac.rs, линк: Јавне набавке.
Основно средство се продају по принципу „виђено-купљено" и неће се примати никакве
рекламације које се односе на квалитет и карактеристике истог. Заинтересовани понуђачи могу
разгледати возило на адреси Факултета, ул. Ђуре Пуцара Старот 3, Крагујевац, закључно са
07.04.2014. године, сваког радног дана, у периоду од 09:00 до 14:30 часова.
Писане понуде подносе се на адресу Факултета, ул. Ђуре Пуцара Старог 3, 34 000 Крагујевац,
непосредно (у просторији Д-118) или поштом препоручено. Понуда се доставља у затвореној
коверти, са назнаком: " ПОНУДА за куповину основног средстава - HE ОТВАРАТИ. На полеђини
коверте уписати назив и седиште правног лица, односно име, презиме и адресу физичког лица
(понуђача). Понуда се доставља најкасније до 08.04.2014. године до 12;00 часова, када ће се у
12:15 часова, у просторији Факултета Д-04, извршити комисијско јавно отварање понуда.
Неблаговремено приспеле понуде (понуде које су приспеле након назначеног рока) биће враћене
неотворене понуђачима и неће се узети у разматрање. Незатворене и неприхватљиве понуде
(понуде са ценом нижом од почетне продајне цене или које не испуњавају захтеве из Упутства)
биће одбијене.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена.
Ближа обавештења и информације могу се добити на телефон: 034/303-500, локал 143, или Е-

mail: v.ignjatovic@kg.ac.rs. Контакт особа је Владимир Игњатовић.

