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Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус

На основу Одлуке Школског одбора Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус
Расписује дана 10.10.2018. године
Оглас –лицитацију за продају костура старог бансека прикупљањем затворених
понуда

Предмет лицитације је ПРОДАЈА КОСТУРА СТАРОГ БАНСЕКА БЕЗ МОТОРА, БЕЗ
РЕМЕНИЦА, БЕЗ ЛЕЖАЈЕВА, ТЕЖИНЕ ОКО 100КГ
Предмет се може разгледати радним данима у просторији школе од 8,00-12,00 уз
одобрење директора школе
Почетна цена износи 2000,00 дин.
Отварање понуда је јавно и заказује се за 17.10.2018. са почетком у 11,30 часова у
У просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ Брус
Документација за продају бансека од дана објављивања јавног позива биће доступна и на
интернет страници Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус oszmajbrus.edu.rs одакле се може
преузети електронским путем. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију о
купопродаји могу преузети и лично у просторијама школе

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица
Понуде доставити у затвореним ковертама на адресу: Основна школа „Јован
Јовановић Змај“ Брус, Братиславе Петровић 69 37220 Брус уз назнаку Понуда за
лицитацију бансека не отварати.
Понуде доставити најкасније до 17.10.2018.до 11.00 часова
На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив адресу и број телефона
На лицитацији ће се изабрати најповољнији понуђач односно лице које понуди
највећи номинални износ за предмет лкицитације.

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на адресу
Братиславе Петровић 69,.37220 Брус, непосредно или поштом препоручено.
Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину бансека – НЕ
ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и адресу понуђача.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са
Упутством, најкасније до 17.10.2018., до 11:00 часова. Јавно отварање заказује се за
17.10.2018. у 11:30 часова у просторијама Основне школе „Јован Јовановић Змај“
Брус
Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано
пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре
започињања поступка отварања понуда.
Понуде које су приспеле неблаговремено, биће враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је – највиша
понуђена цена.
Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упуству.
Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем
email:oszmaj@ptt.rs

УПУСТВО
ПОНУЂАЧИМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА
КУПОВИНУ бансека
Упутство понуђачима о достављању затворених писмених понуда за куповину
бансека које продаје Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус,
садржи податке о захтевима Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак продаје.
1.Понуђач мора испуњавати све одређене услове за учешће у поступку продаје, а
понуду у целини припрема и доставља у складу са Упутством. У супротном, понуда се
одбија.
.
2.Понуђач доставља понуду, у писаном облику, у затвореној коверти тако да се при
њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата, и не може је
накнадно мењати.
3.Понуда мора бити састављена на српском језику.
4.Понуђена цене мора бити исказана у динарима и мора обухватити све трошкове
(утовара , одвожења и др)
5.Понуде с варијантама нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са
варијантама онуда се одбија као неисправна.
6.Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна) која
испуњавају услове предвиђене овим Упутством.
7.Понуда, мора да садржи и тражене доказе:
- за домаће правно лице – фотокопију извода из Агенције за привредне регистре
или другог одговарајућег регистра. Понуђач одговара за тачност података.
- за страно правно лице – документ о регистрацији правног лица издат од стране
надлежног органа те државе. Документација коју прилаже стручно правно лице мора бити
преведена и оверена од стране овлашћеног судског тумача, као и оверена од стране
надлежног органа те државе (управног или судског органа, односно привредне коморе)
односно амбасаде те државе у Србији.
- за домаће физичко лице – фотокопију личне карте,
- за страно физичко лице фотокопију путне исправе – пасоша
8. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац понуде
(у прилогу) који је саставни део овог упутства. Понуђач доставља доказ за учешће у
поступку продаје у једном примерку, са попуњеним Обрасцем понуде , Обрасцем
Изјаве о независној понуди, овереним моделом Уговора, који су саставни део
документације.
9. Понуђач – правно лице, дужан је да у понуди наведе: Назив, адресу, матични
број и ПИБ, име особе за контакт, број телефона e-mail адресу, понуђену јединичну цену
у динарима без ПДВ-а и јединичну цену са ПДВ-а , име и презиме лица овлашћеног за
заступање (директор) њенов потпис и печат фирме.

10. Понуђач – физичко лице, дужан је да у понуди наведе: име и презиме, адресу,
јединствени матични број грађана и број личне карте (страно физичко лице број путне
исправе односно пасоша) име особе за контакт, број телефона, e-mail адресу, понуђену
јединичну цену у динарима без ПДВ-а и јединичну цену са ПДВ-ом.
Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.Незатворене и неприхватљиве понуде неће бити
разматране, већ одбијене.
Неблаговремена понуда је понуда која је предата Основној школи „Јован
Јовановић Змај Брус по истеку датума и сата одређених у јавном позиву и биће враћена
неотворена понуђачу.
Неприхватљива понуда је понуда, која је благовремено предата али која не
испуњава све захтеве уз Упутства односно понуда која није затворена, понуда у којој цена
није наведена у динарима, понуда у којој је понуђена цена испод процењене цене.
Неприхватљиве понуде неће бити разматране, већ одбијене.
Комисија ће констатовати да поступак продаје бансека није успео ако нико није
доставио понуду, или ако нико од понуђача није доставио прихватљиву понуду.
11.Критеријум за оцењивање понуда за куповину је највиша понуђена цена.
У случају да понуђачи понуде исту цену , ти понуђачи ће се позвати да доставе
нове понуде. Уколико и те понуде буду имале исту цену, са тим понуђачима поступак
продаје ће се спровести непосредном погодбом.
12.Уколико на оглас пристигне само једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Писмене понуде подносе се на адресу Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус
Братиславе Петровић 69 непосредно или поштом препоручено. Коверта са понудом мора
имати ознаку „ПОНУДА за куповину бансека – НЕ ОТВАРАТИ“ , а на полеђини
назив/име и презиме и адресу понуђача.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са
Упутством, најкасније до 17.10.2018..године, до 11:00 часова, а отварање ће се вршиути
17.10.2018. у 11:30 часова у пословним просторијама Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ Брус Братиславе Петровић 69
Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз
писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно
пре започињања поступка отварања понуда. У случају да представник понуђача не доставе
писано пуномоћје за учешће у отварању понуда сматраће се да имају статус опште
јавности као и сва остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда.

13.О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о
члановима Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуде,
достављену документацију, датум достављања понуде, време почетка и завршетка јавног
отварања. Уз записник о јавном отварању понуда, Комисија за спровођење поступак
продаје ће се доставити и допис о избору најповољнијег понуђача, и то у року од три
радна дана од дана отварања понуда.
14.Изабрани понуђач ће уз допис да је његова понуда изабрана као најповољнија
примити и „Обавештење о плаћању“ са потребним елементима, након чега је дужан да
врши уплату купопродајне цене за бансек у року од 3 дана од пријема обавештења
15.Понуђач ће од Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус добити примерке
Уговора о купродаји бансека на потписивање, а у року од 3 дана од дана уплате купац ће
преузети бансек

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за куповину дрвних сортимената
Број понуде: _____________
НАЗИВ/ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КУПЦА______________________________________
АДРЕСА:

_______________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ:

_______________________________________

БРОЈ Л.К И ЈМГ/БРОЈ ПАСОША: _______________________________________
ТЕЛЕФОН/E-MAIL АДРЕСА
КОНТАКТ ОСОБА

_______________________________________
________________________________________

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:_______________________________

Предмет продаје

Укупна
количина

Понуђена цена
без ПДВ-а
( у динарима)

Понуђена цена са
ПДВ-а
( у динарима)

Костур старог
1
бансека, без
мотора, без
лежајева, без
ременица (тежине
око 100кг)
М.П.
Место и датум
_______________

ПОНУЂАЧ
_______________

Овлашћено лице понуђача _______________________________________, у поступку
достављања понуда за куповину бансека, даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку купопродаје бансека , бр. ___________________ поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
________________________

М.П.

Потпис понуђача
__________________

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ бансека
Закључен____________ између
1. Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус ул. Братиславе Петровић 69
, коју заступа директор Милијана Тодоровић(у даљем тексту: Продавац) с једне истране,
и
2. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
( у даљем тексту: Купац)
Члан 1.
Продавац продаје Купцу Костур старог бансека, без мотора, без лежајева, без
ременица (тежине око 100кг), на основу спроведеног поступка продаје, путем затворених
писмених понуда, јавно отвараних дана ________________.године, а према понуди купца
број ___________ од _____________
Члан 2.
Купац купује од продавца Костур старог бансека, без мотора, без лежајева, без
ременица (тежине око 100кг) из члана 1.овог уговора без права на било какву
рекламацију.
Купац се обавезује да продавцу уплати највишу понуђену цену у складу са
понудом из члана 1. овог уговора (у даљем тексту:у уговорена цена) у износу од
_________________ динара без ПДВ и _______________ динара са ПДВ.
Продавац ће купцу издати „ обавештење о плаћању“ којим ће га обавестити о
уплатном рачуну, позиву на број и уговореној цени.
Купац је дужан да уговорену цену плати у року од 3 дана од пријема обавештења
и у року од 3 дана од дана уплате преузме бансек.
Члан 3.
У погледу регулисања осталих односа по овом уговору између продавца и купца
примењују се одредбе Закона о облигационим односима, које се односе на уговор о
продаји.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне недостатке решавају споразумно.
Члан 5.
Овај уговор је сачињен у (4) четири истоветна примерка, од којих по (2) два за сваку
уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА
Директор школе
Милијана Тодоровић
_________________

ЗА КУПЦА

______________________________

