Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, факс: 011 324 0456

ОГЛАШАВА
отуђење расходоване имовине
путем прикупљања писаних понуда
Контрола летења Србије и Црне Горе,SMATSA доо Београд, позива све
заинтересоване понуђаче да доставе своје понуде за откуп расходоване имовине
која се састоји од: мерних уређаја, рачунарске опреме, телефона, модема,
исправљача, телекомуникационе опреме, разводних ормара, отпадних каблова,
канцеларијског намештаја и другог.
Расходована имовина налази се у магацину Контроле летења на аеродрому
„Никола Тесла“ Београд (зграда Музеја ваздухопловства) и може се разгледати
сваког радног дана од 10 до 12 сати, у периоду од 04.12. до 07.12.2017. године.
Отуђење расходоване имовине обавиће се путем прикупљања затворених
писаних понуда.
У складу са законском регулативом, на оглас за продају наведене расходоване
имовине могу да се јаве предузећа и предузетници који имају прописану дозволу
надлежног органа у складу са Законом о управљању отпадом (Службени гласник
РС бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). Индексни бројеви наведене расходоване
имовине – отпадног материјала су: 160106, 160214, 160216, 170405,170407,
170411, 200140, 200307.
Понуда се доставља на основу непосредног увида и она мора да обухвати
целокупну расходовану опрему, која се купује у виђеном и затеченом стању, по
принципу „виђено-купљено“, и неће се прихватити накнадне рекламације.
Понуда мора да буде изражена кроз јединичну цену без ПДВ-а по килограму за
целокупну расходовану имовину.
Купац је дужан да писану понуду достави поштом на адресу:
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ,SMATSA доо БЕОГРАД
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10
или непосредно преко писарнице
Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за расходовану
имовину – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко навести назив,
адресу, телефон и факс понуђача. Понуђач је обавезан да уз понуду приложи
доказ о уплати депозита на рачун Продавца.
Понуде се могу поднети до 08.12.2017. године до 12 часова. Јавно отварање
понуда обавиће се истог дана у 12,30 часова на горе наведеној адреси.
Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „највиша
понуђена цена“. Уколико понуде више понуђача имају исту понуђену цену,
предност има онај понуђач који је први поднео понуду. О избору најповољније
понуде, понуђачи ће бити обавештени писаним путем у року од 5 радних дана од
дана отварања понуда.
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Купац је дужан да целокупну расходовану имовину преузме најкасније у року од
седам дана од дана потписивања уговора. Трошкове преузимања, мерења на
јавној ваги и транспорта расходоване опреме сноси купац.
ДЕПОЗИТ: За све учеснике на конкурсу обавезна је уплата депозита у износу од
50.000,00 РСД. Уплате извршити на рачун бр. 160-888-31, SMATSA доо – Банка
Интеза. За понуђача са којим буде закључен Уговор о продаји, депозит је
саставни део уговорене цене, а осталим учесницима депозит ће бити враћен у
року од 5 дана од датума отварања понуда. Учесник који понуди највишу цену а
затим одустане од закључења уговора или реализације уговора губи право на
повраћај депозита. У наведеном случају, уговор ће се закључити са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
Све додатне информације у вези са продајом можете добити на телефон: 011 381
45 84, контакт особа је Славиша Милановић.
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