„КРУШИК – ПЛАСТИКА“ а.д.
ОСЕЧИНА
БРОЈ: III 1– 20/2020
Дана 21.09.2020.
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
ВИЉУШКАРА
Предмет продаје:

Могућност разгледања
предмета продаје

1. један виљушкар марке INDOS, носивости 3 тоне, година
производње 1985, са почетном ценом од 82.000,00 динара
без ПДВ и
2. један неисправан виљушкар марке INDOS, носивости 2,5
тоне, година производње 1984, са почетном ценом од
70.000,00 динара без ПДВ
сваког радног дана у времену 10,00 до 14,00 часова, уз
претходну најаву Синиши Павић на тел. 062 447 319

Преузимање Обрасца понуде непосредно у седишту Продавца П.Ј.Комирићанца 35,
Осечина у канцеларији техничког секретара Друштва
(Управна зграда I спрат) или преузимањем са интeрнет
странице w.w.w.krusik-plastika.co.rs.
Рок за достављање
02.10.2020.г. године до 9,30 часова
понуде:
Начин достављања
Писмене понуде се подносе у запечаћеној коверти на
понуде:
адресу:
КРУШИК-ПЛАСТИКА
ОСЕЧИНА,
П.Ј.
Комирићанца 35, Осечина, непосредно у канцеларији
техничког секретара Друштва (I спрат) или препорученом
поштом, са назнаком: „ПОНУДА за куповину
виљушкара – НЕ ОТВАРАТИ“ а на полеђини коверта
име и презиме/назив и адресу понуђача.
Место датум и
Благовремено пристигле понуде биће комисијски отворене.
време отварања
дана 02.10.2020. године у 10,00 часова у седишту Продавца
понуда:
П.Ј. Комирићанца 35, Осечина, Продавца, П. Ј.
Комирићанца 35, Осечина, сала за састанке - Управна
зграда I спрат
Поступак отварања
понуда:

Отварање понуда ће бити јавно. Отварању понуда могу
присуствовати понуђачи, овлашћени представници
понуђача и сва заинтересована лица уз претходну
идентификацију.
О отварању понуда сачињава се записник који садржи
податке из понуде, достављену документацију, датум

Обавезни елементи
понуде:

Критеријуми за
избор најповољније
исправне понуде:
Остале информације
о поступку продаје

Особе за контакт:

достављања понуде, време почетка и завршетка отварања.
Понуда која није стигла у писарницу Продавца закључно
са 02.10.2020. године до 9,30 часова ће се сматрати
неблаговременом.
Неприхватљивом понудом биће проглашена понуда која је
благовремено стигла али која не испуњава све захтеве из
овог позива; у којој цена није наведена у динарима; у којој
је понуђена цена нижа од почетне цене и сл.
Након отварања и разматрања понуда које су исправне,
Комисија ће извршити рангирање понуђача по
критеријуму највише понуђене цене.
Уколико по позиву пристигне само једна исправна понуда,
иста ће се узети у разматрање.
Записник о отварању понуда ће се у року од два радна дана
од дана отварања понуда објавити са интeрнет странице
w.w.w.krusik-plastika.co.rs.
Понуђач је обавезан да у Обрасцу понуде поред података о
понуђачу, понуди цену у динарима за најмање један
предмет продаје и достави очитану личну карту (за
физичка лица), односно фотокопију извода из регистра
надлежног органа (за правна лица и предузетнике).
Понуђена цена не може бити нижа од почетне цене.
Након потписивања уговора, купац ће бити у обавези да
авансно уплати целокупан износ понуђене цене.
Највиша понуђена цена.
У случају да више понуђача понуди исту цену предност ће
имати понуђач чија је понуда раније примљена.
Трошкове изношења и транспорта, као и све остале
трошкове који проистекну из продаје сноси Купац.
Комисија ће констатовати да поступак продаје није успео
ако није достављена ниједна прихватљива понуда.
Зоран Петровић тел. 014-3451-564, моб. 063235311 и
Славољуб Томић тел. 014-3451-570, моб. 0631012943

Јавни позив објавити, на сајту и огласној табли Крушик-Пластика а.д. Осечина, огласним
таблама СО-е Осечина и у програму Радио Осечине.

У Осечини, дана 21.09.2020.г.

Крушик-Пластика а.д. Осечина
Генерални директор,
ЗоранУрошевић, ипл.маш.инж. с.р.

