Завод за хитну медицинску помоћ, Крагујевац, Слободе бб., у складу са
Одлуком Управног одбора број 01/946-19 од 29.03.2019. год. Објављује
Оглас за продају усменим јавним надметањем расходованих и отписаних
основних средстава и то:
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Основна средства се продају у виђеном стању без права купца на накнадну
рекламацију. Могу се разгледати 27.05.2019. у периоду од 10 до 14 часова , као и на дан
лицитације до 10 часова, у улици Слободе бб, Крагујевац уз претходну најаву на
телефон 063/8017282 .Особа за контакт је Александар Радојичић. Заинтересовани
понуђачи су дужни да пријаве учешће на усменој лицитацији и то најкасније до 11
часова на дан одржавања јавног надметања у кнцеларији бр. 43. Образац пријаве на
оглас садржи следеће податке:
-назив, матични број и ПИБ правног лица уз оверу и потпис овлашћеног лица у
правном лицу;
-име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис физичког лица, а
ако је то лице предузетник матични број и ПИБ радње уз оверу и потпис предузетника
радње.
Понуђачи су дужни да уз пријаву за лицитацију положе лицитациону гаранцију
(кауцију) у износу од 10% вредности основног средства за које се пријављују, на
благајни Завода и то најкасније до 11 часова на дан одржавања јавног надметања
Понуђачу чија понуда не буде изабрана као најповољнија уплаћени износ биће враћен
истог дана. Понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољнија, износ кауције
урачунава се у продајну цену. Оглас се објављује и на сајту Завода (hitnapomoc.org) а
јавно надметање ће се одржати 28.05.2019.годинеу 12 часова у сали за едукацију у
ЗХМП Крагујевац, Слободе бб Најповољнији понуђач ће бити изабран применом
критеријума највише понуђене цене.Најповољнији понуђач је дужан да у року од 5 дана
од дана пријема обавештења закључи Уговор о купопродаји расходованог основног
средства, а да у року од једног дана по закључењу Уговора плати уговорени износ,
након чега преузима расходовано основно средство.

У случају да најповољнији понуђач не закључи уговор или не изврши благовремено
уплату средстава Завод задржава положену кауцију а као најповољнијег бира следећег
понуђача. Све пореске и друге дажбине плаћа купац.

