Број:041-387-1/16
Датум:24.02.2016.год.
На основу члана 30.-32. Статута, а у вези са Одлуком Директора Предузећа број 041-387/16 од
24.02.2016.године расписује се:
ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА
за продају путничког аутомобила

1. Предмет продаје је отписани путнички аутомобил ЗАСТАВА ЈУГО слиједећих
карактеристика:
- година производње- 2005.;
- нерегистрован;
- боја- црвена;
- запремина мотора 1116 цм3;
- снага мотора- 40 KW;
- број шасије- VX 1128A 0001106788;
- број мотора- 1602898;
- почетна цијена- 200,00 КМ.
2. Право учешћа на јавној лицитацији и увид у предмет лицитације
-

-

право учешћа на јавној лицитацији имају сва заинтересована лица, која изврше уплату
10% износа почетне цијене на благајни Предузећа- Бања Лука, ул. Булевар Војводе
Ж.Мишића бр.17 најкасније до 02.03.2016.године- 12.00 сати;
лица која нису понудили најповољнију понуду имају право на поврат средстава по
завршетку лицитације;
увид у предмет лицитације се може извршити сваког радног дана од 11.00-15.00 сати на
паркингу депоније у Рамићима почев од дана објављивања на сајту Предузећа закључно
до 02.03.2016.године.

3. Дан и мјесто одржавања лицитације
- предаја и отварање понуда биће извршена дана 03.03.2016.године (четвртак) у 12.00
сати у пословним просторијама Предузећа, Бања Лука, Булевар Војводе Ж.Мишића
бр.17.
4. Начин подношења понуда и поступак
-

понуде се предају Комисији у затвореној коверти на почетку поступка лицитације у
вријеме кад је иста заказана;
у понуди навести име, очево име и презиме, адреса пребивалишта (боравишта) и цијену,
која се нуди;
Комисија евидентира лица, која су предале понуде, потом отвара коверте по
редослиједу предаје у присуству учесника лицитације и утврђује најповољнијег понуђача.

www.dep-ot.com

5. Начин и услови плаћања купопродајне цијене
-

-

најповољнији понуђач ће извршити уплату купопродајне цијене умањене за износ
кауције најкасније у року од 8 дана по лицитацији и то на жр. Предузећа бр.555-00700209278-13 код Нове банке АД Бања Лука
након достављања доказа о уплати купопродајне цијене и закључивања купопродајног
уговора, понуђач као купац ће извршити преузимање аутомобила.

6. Остале информације
-

путничко возило које је предмет лицитације продаје се по виђењу у нађеном стању;
накнадне рекламације неће бити уважене;
за све додатне информације заинтерсована лица се могу обратити непосредно
Предузећу на тел. бр. 051-258-345.

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драшко Дакић
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