
Дом здравља“Др Мартон Шандор“Мали Иђош, на основу Одлуке Управног одбора од 
16.11.2017.године, 

објављује 

ОГЛАС 
о продаји службеног моторног возила 

у поступку прикупљања затворених понуда

I ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ 
Предмет продаје је службено путничко моторно возило, власништво дома здравља“Др Мартон 
Шандор“Мали Иђош  

Ред.
Бр.

Марка  и
тип возила

Врста
возила

Година
производње

Бр.  рег.
таблица

Почетна  цена  у
динарима са ПДВ-ом

Износ  депозита
у динарима

1. Фиат
Дукато

путничко 1998. регистрован 120.000,00 10.000,00

Продаја ће се обављати по начелу „ВИЂЕНО-КУПЉЕНО“;, што искључује све накнадне рекламације и 
приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака односно 
исправности, комплетности и техничких карактеристика возила. 
  
II ПОДАЦИ  О  ВОЗИЛУ 

1. Моторно возило врста: путнично; марка FIAT Model: DUCATO 2 OBZ AMBULANCE: број шасије 
ZFA23000005494570: облик каросерије: kombi; година производње: 1998.година; пређена 
километража: 339161 km ; боја: 01 bela; број седишта: 5; радни обим мотора: 1998 cm3 ; максимална 
снага: 80 kW ; врста горива: безоловни бензин; број мотора: PSARFW10HJT83003659 ; регистровано до:
16.06.2018; 

III ПРЕГЛЕД  ВОЗИЛА 

Возило се може погледати у дворишту  Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали, сваког радног дана
у периоду од 07.00 до 13.00 часова, почев од 24.11.2017. до 01.12.2017. године. 

IV КРИТЕРИЈУМ  ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највишим понуђеним износом. 

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим  износом, који 
је уједно и највиши понуђени износ, Комисија ће прогласити победником понуђача који је раније 
доставио понуду, по датуму и времену  пријема у дом здравља“Др Мартон Шандор“ Мали Иђош, 
Занатлијка бр.1.

У случају да изабрани понуђач одустане од понуде, не закључи Уговор о купопродаји возила у 
остављеном року или не уплати утврђени износ,  депозит се задржава и сматраће се да је одустао од
куповине, а Уговор о купопродаји возила ће се закључити са понуђачем који је доставио следећу 
најповољнију понуду. 

V ПРАВО  УЧЕШЋА 

Право учешћа имају правна и физичка лица и предузетници која уплате депозит у висини од 
10.000,00 динара  . Уплата депозита врши се на рачун бр. 840-245667-36 Дома здравља“ Др Мартон 
Шандор“ Мали Иђош са назнаком „Примања од продаје осталих основних средстава “. Доказ о уплати



без наведених података неће се прихватити. 

Учесницима јавног надметања који нису купили возило (неуспешни) уплаћени депозит се враћа, на 
начин како су и уплатили, након окончања поступка избора најповољнијег понуђача. 
  
Успешном понуђачу уплаћени депозит биће урачунат  у цену купопродајног уговора. 

Нема право на повраћај депозита учесник на надметању: 
-    ако као проглашени купац не потпише купопродајни уговор у предвиђеном року или не уплати 
купопродајну цену у прописном року и по прописаној процедури; 
-    ако као други најбољи понуђач на одржаном јавном надметању, након одустанка проглашеног 
купца,  не потпише купопродајни уговор у року од 3 дана од дана када је позван да приступи 
потписивању уговора или не уплати купопродајну цену; 
VI САДРЖАЈ  ПОНУДЕ 

Затворена коверта са понудом треба да садржи: 
- пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица 
понуђача. Пријава физичког лица садржи име презиме, име оца, адресу пребивалишта, ЈМБГ, број 
личне карте и место издавања, број телефона. Пријава правних лица садржи назив и седиште, 
податке о упису у регистар надлежног органа (фотокопија Решења о упису), ПИБ, матични број, 
потпис овлашћеног лица оверен печатом, телефон, особа за контакт; 
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи; 
- доказ о уплати депозита; 
- потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита; 

VII НЕИСПРАВНЕ ПОНУДЕ 

Комисија неће узети у разматрање односно одбиће као неисправну: 
-    понуду која је достављена по истеку рока одређеног за подношење (неблаговремена ); 
-    понуду уз коју није приложена сва тражена документација, докази и изјаве (некомплетна ); 
-    понуду која садржи услов; 
-    понуду са износом мањим од утврђене почетне цене; 

VIII ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА 

Понуде са комплетном траженом документацијом достављају се у затвореној коверти са назнаком 
“Понуда - НЕ ОТВАРАЈ - Јавни позив за продају моторног возила; путем поште или непосредном 
предајом у Дому здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош ул.Занатлијска бр.1 радним даном од 
07.00 до 13.00 часова. 

Крајњи рок за подношење понуда је петак, 01.12.2017. године до 11,00 часова,  укључујући и понуде 
упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и времена. 

Отварање понуда биће пуноважно и у случају да понуду достави само један понуђач. 

IX ДАН И  МЕСТО  ОДРЖАВАЊА  ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Јавно отварање понуда, обавиће Комисија, и одржаће се се у петак, 01. децембра 2017. године  са 
почетком у 11:30 часова  у просторијама дома здравља“Др Мартон Шандор“ Мали Иђош. 

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници. 

X ОБАВЕЗА КУПЦА 

Учеснику који је понудио највећу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену, док је 
разлику између депонованог износа и купопродајне цене изабарани купац дужан да уплати на рачун 



Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош бр: 840-245667-36 сврха уплате: „Примања од продаје
осталих основних средстава “, а у складу и у року утврђеном у Уговору о купопродаји возила. 

Све порезе, трошкове овере купопродајног уговора и трошкове око преноса права власништва над 
купљеним моторним возилом сноси Купац. 

По закључењу Уговора о купопродаји и извршеној уплати купопродајне цене Купац може преузети 
моторно возило, заједно са пратећим документима моторног возила. 

XI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Јавни позив за продају возила објавиће се на wеб страници дома здравља“Др Мартон Шандор“Мали 
Иђош и на огласној табли дома здравља. 

За све додатне информације контакт особа је: Тот Андраш, контакт телефон 024/730-236 


