ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Т В Р Ђ А В А" БАЧ
Седиште и адреса: БАЧ, М.Тита 73

ПИБ:101451294
Мат.број:08012644
E_mail: jkptvrdjava@mts.rs
Тел. 021 770470

Број: 02-23-1/2018
Датум: 23.02.2018
ЈКП „Тврђава“ Бач на основу одлуке Надзорног одбора број 02-23/2018 од 31.01.2018.
године доноси:
О Г Л АС
I О ПРОДАЈИ ПОЛОВНЕ МЕТАЛНЕ ОПРЕМЕ
Р.бр.

Назив

Опис

ЈМ

Количина

1

Булдожер TG 80

Полован, неиспитан тежине око
9000 кг

ком

1

2

Цистерна (буре)

Коришћена за нафту запремине
4,5м3

ком

1

3
4
5
6
7

Капије лимене
Капија клизна
Мешалица за бетон
Ливенарија
Електро мотори разни

кг
кг
Кг
Кг
ком

160
150
100
150
12

8

Пумпа дубинска

ком

1
299.200

Половна 2 ком по 80 кг
Половна дим. 4,5м x 2 м
око 300 лит без ел.мотора
Жибо спојке
Неиспитани (6ком x 7,5 kw, 3 ком
x11kw, 1 комx18kw, 1x2,2kw и
1x0,6kw)
Неиспитана Grundfos 7,5 kw
Почетна цена I

Наведене тежине су одређене искуствено, тако да се не морају подударати са стварним.
II О ПРОДАЈИ НЕУПОТРЕБЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
1

Цеви за воду PVC

Некоришћене 140 x 6000 10B

ком

70

2

Цеви за воду PVC

Некоришћене 160 x 6000 10B

ком

15

3
4

Цеви канализационе
Цеви канализационе

ком
ком

13
19
173.000

Некоришћене 250 x 6000
Некоришћене 250 x 1000
Почетна цена II

Оглас остаје отворен до 12. марта 2018. године до 10 часова, након ког времена се приспеле
понуде неће разматрати.

1

Оглас је обликован у две целине, односно партије (I за метал и II за материјал). Понуде се
могу поднети за једну или обе партије у истом коверту.
Особа за контакт и ближе информације за разгледање предмета продаје је Бајчи Павле на
телефон 064 88169918 или 021 770-470 и 021 771-067, радним даном од 07:00 до 15:00.
Понуде могу поднети правна и физичка лица сачињене у слободној форми, са детаљним
подацима о понуђачу, на горе наведену адресу са назнаком „Понуда - не отварати“,
непосредно или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварања може
са сигурношћу утврдити да се коверта први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача.
Пре отварања понуда понуђач је дужан да уплати један депозит у укупном износу од
=30.000,00 динара. Износ депозита је јединствен без утицаја на понуду за једну или обе
партије. Уплате се врше непосредно на благајни ЈКП „Тврђава“ Бач или на текући рачун
продавца број: 205-28909-79, са назнаком депозит за понуду.
Понуде без уплаћеног депозита неће бити разматране.
Отварање понуда биће обављено јавно 12. марта 2018. у седишту ЈКП „Тврђава“ Бач, М. Тита
73 у 10:00.
Пре отварања коверата са понудама понуђач може да понуди и већу цену при чему
саопштава за коју партију и у ком износу повећава цену. Повећања у процентима нису
допуштена.
Преузимање предмета продаје, понуђач ће извршити након уплате понуђеног износа, о свом
трошку, а најкасније до 19.03.2018. године, након ког рога ће се сматрати да је понуђач
одустао од куповине и депозит му неће бити враћен.
Понуђачима чије понуде не буду прихваћене, депозит се враћа на дан отварања понуда, а
најкасније до 19.03.2018. године.
Обавештење о избору најповољнијег понуђача и позив за уплату понуђеног износа и
преузимање предмета продаје, биће извршено писмено или телефоном у року од три дана од
дана отварања понуде.
Комисија продавца ће предмете продаје који не буду продати најповоњнијем понуђачу,
понудити следећем најповољнијем понуђачу, а за предмете који се не продају прикупљањем
понуда, продаја ће се извршити појединачно директном погодобом.
Директор
Оливера Ракоција с.р.

2

