УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ,
Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ФАКУЛТЕТА
Предмет продаје је путничко возило: марке ŠKODA модел OKTAVIA 1,9 TDI,
година
производње
2005.
број
мотора
BJB197656,
број
шасије
TMBCS21Z662165631, регистровано; прешло око 300.000 км; погонско гориво
ЕВРО ДИЗЕЛ; снага мотора: 77; запремина мотора: 1896; број места за седење: 5.
Почетна продајна цена је 3.500 еура у динарској противвредности без ПДВ.
Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица која
испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писаних
понуда за продају основног средства (у даљем тексту: Упутство). Документацију
за отуђење основног средства која садржи наведено Упутство, заинтересовани
понуђачи могу преузети са сајта Учитељског факултета у Ужицу:
www.ucfu.kg.ac.rs, линк: Јавне набавке. Контакт особа је Гордана Алексић,
телефон 031/511-078, локал 13, е-маил адреса: aleksic@ucfu.kg.ac.rs.
Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев на наведену адресу, на
факс 031/511-078 или е-маил: aleksic@ucfu.kg.ac.rs за достављање Документације
електронским путем или поштом, иста ће му у најкраћем року бити достављена.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију и са интернет сајта
Факултета: www.ucfu.kg.ac.rs, линк: Јавне набавке.
Основно средство се продаје по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати
никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике истог.
Заинтересовани понуђачи могу разгледати возило на адреси Факултета, ул. Трг
Светог Саве 36, Ужице, закључно са 16. 11. 2016. године, сваког радног дана, у
периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Писане понуде подносе се на адресу Факултета, ул. Трг Светог Саве 36, 31000
Ужице, непосредно или поштом препоручено. Понуда се доставља у затвореној
коверти, са назнаком: „ПОНУДА за куповину основног средства – НЕ
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписати назив и седиште правног лица,
односно име, презиме и адресу физичког лица (понуђача). Понуда се доставља
најкасније до 17. 11. 2016. године до 12:00 часова, када ће се у 12:15 часова, у
Свечаној сали Факултета, извршити комисијско јавно отварање понуда.
Неблаговремено приспеле понуде (понуде које су приспеле након назначеног
рока) биће враћене неотворене понуђачима и неће се узимати у разматрање.
Незатворене и неприхватљиве понуде (понуде са ценом нижом од почетне
продајне цене или које не испуњавају захтеве из Упутства) биће одбијене.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена.
Ближа обавештења и информације могу се добити на телефон: 031/511-078, локал
13, или е-маил: aleksic@ucfu.kg.ac.rs. Контакт особа је Гордана Алексић.
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На основу Одлуке Савета Учитељског факултета у Ужицу о отуђењу основног
средства, број 24/2 од 30. 09. 2016. године и Решења о образовању Комисије за
спровођење поступка отуђења основног средства, број _____ од ___2016. године,
Комисија за спровођење поступка отуђења основног средства припремила је
следећу:

ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за отуђење основног средства
путничког аутомобила марке ŠKODA OKTAVIA AMBIENTE 1,9 TDI

Документација садржи:
– Јавни позив за достављање затворених писаних понуда
– Упутство понуђачима о достављању затворених писаних понуда
– Образац понуде
– Модел уговора
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ, Ул. Трг Светог Саве 36, Ужице упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ФАКУЛТЕТА
Предмет продаје је путничко возило следећих карактеристика:
ЛОКАЦИЈА НА
КОЈОЈ СЕ
ВОЗИЛО
НАЛАЗИ

возило

БРОЈ МОТОРА

БРОЈ ШАСИЈЕ

ПРЕЂЕНО км

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

ПОЧЕТНА
ПРОДАЈНА
ЦЕНА У
ДИНАРИМА
БЕЗ ПДВ-а

ŠKODA
OKTAVIA
BJB197656
TMBCS21Z662165631
око 300.000
2005.
AMBIENTE 1,9
TDI
Остале карактеристике:
Број врата: 4; погонско гориво: ЕВРО ДИЗЕЛ; снага мотора: 77; запремина мотора: 1896; број места за седење: 5; регистровано.
Трг Светог Саве
36

Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању
затворених писаних понуда за продају основног средства Учитељског факултета у Ужицу (у даљем тексту: Упутство). Документацију за
отуђење основног средства Факултета (у даљем тексту: Документација), која садржи наведено Упутство, од дана објављивања јавној
позива у листу „Вести“ сви заинтересовани понуђачи могу преузети са сајта Учитељског факултета у Ужицу: www.ucfu.kg.ac.rs, линк:
Јавне набавке. Контакт особа је Гордана Алексић, телефон 031/511-078, локал 13, е-маил адреса: aleksic@ucfu.kg.ac.rs.
Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев на наведену адресу, на факс: 031/511-078, или е-маил: aleksic@ucfu.kg.ac.rs за
достављање Документације електронским путем или поштом, иста ће му у најкраћем року бити достављена. Заинтересовани понуђачи
могу преузети Документацију и са интернет сајта Факултета: www.ucfu.kg.ac.rs, линк: Јавне набавке.
Основно средство се продаје по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и
карактеристике истог. Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
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Писане понуде подносе се у затвореној коверти на адресу Учитељског факултета у Ужицу, ул. Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице,
непосредно или поштом препоручено. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА за куповину основног
средства – НЕ ОТВАРАТИ.“ На полеђини коверте уписати назив и седиште правног лица, односно име, презиме и адресу
физичког лица (понуђача).
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, на адресу Факултета до 17. 11. 2016. године до
12:00 часова, када ће се у 12:15 часова, у Свечаној сали Факултета, извршити јавно комисијско отварање понуда, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Овлашћени представници понуђача (правних лица) 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 представници 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. Заинтересована физичка лица могу присуствовати отварању понуда уз претходну идентификацију,
подношењем личног идентификационог документа Комисији (личне карте или пасоша).
Неблаговремено приспеле понуде (понуде које су приспеле након назначеног рока за достављање понуда) биће враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене и неприхватљиве понуде (понуде са ценом нижом од почетне продајне цене или које не испуњавају захтеве из Упутства)
биће одбијене.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена.
Сви детаљи у вези овог поступка (припрема понуде, неопходна документација, начин подношења понуде, уплата и повраћај депозита,
присуство и учествовање у поступку, итд.), садржани су у Документацији, тј. у Упутству, који је њен саставни део.
Ближа обавештења и информације могу се добити на телефон: 031/511-078, локал 13, или е-маил адреса: aleksic@ucfu.kg.ac.rs. Контакт
особа је Гордана Алексић.
Заинтересовани понуђачи могу разгледати возило на адреси Факултета, ул. Трг Светог Саве 36, Ужице, закључно са 16. 11. 2016.
године, сваког радног дана, у периоду од 09:00 до 14:00.
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УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА
ПРОДАЈУ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА ФАКУЛТЕТА
Упутство понуђачима о достављању затворених писаних понуда за продају основног
средства Учитељског факултета у Ужицу (у даљем тексту. Упутство) садржи податке о
захтевима Факултета 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 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 се
накнадно мењати или допуњавати.
3. Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. Понуђена цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а. Понуде с варијантама
нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са варијантама понуда се одбија.
5. Понуду могу поднети сва правна и физичка лица (домаћа и страна), која испуњавају
услове предвиђене овим Упутством.
6. Понуда мора да садржи: за домаће правно лице – фотокопију извода Агенције за
привредне регистре или другог надлежног 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 страно правно лице мора
бити преведена и оверена од стране судског тумача.
За домаће физичко лице – фотокопију личне карте, за страно физичко лице фотокопију
пасоша.
7. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац
понуде и Модел уговора о купопродаји, који су саставни део овог Упутства.
Понуђач доставља доказ за учешће у поступку продаје који је наведен под тачком
6. овог Упутства (извод из АПР-а, копија личне карте, пасоша), у једном
примерку.
8. Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене и неприхватљиве понуде биће одбијене.
Неблаговремена понуда је понуда која је предата Факултету по истеку датума и сата
одређених у јавном позиву, као рок за подношење понуда.
Неприхватљива понуда је понуда: која је благовремено предата, али која не испуњава
све захтеве из Упутства, као и понуда у којој је понуђена цена нижа од почетне
продајне цене дате у јавном позиву.
Комисија ће констатовати да поступак продаје основног средства није успео ако није
доставио понуду; ако нико од понуђача није доставио благовремену понуду; ако нико
од понуђача није доставио прихватљиву понуду.

5

9. Критеријум за избор најповољније понуде за куповину основног средства је највиша
понуђена цена. У случају да понуђачи понуде исту цену, предност ће имати понуђач
чија је понуда раније примљена од стране Факултета.
10. Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
11. Писане понуде подносе се у затвореној коверти на адресу: Учитељски факултет у
Ужицу, Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице непосредно (у Свечаној сали Факултета)
или поштом препоручено. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком:
ПОНУДА за куповину основног средства – НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте
уписати назив и седиште правног лица, односно име, презиме и адресу физичког
лица (понуђача).
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са
Упутством, на адресу Факултета најкасније до 17. 11. 2016. године до 12:00 часова,
када ће се у 12:15 часова, у Свечаној сали Факултета, извршити комисијско отварање
понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Овлашћени представници понуђача (правних лица) 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 представници 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. Заинтересована физичка лица могу присуствовати отварању понуда уз
претходну идентификацију, подношењем личног идентификационог документа (личне
карте или пасоша) Комисији.
12. О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о члановима
Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуда, датум достављања
понуде, време почетка и завршетка јавног отварања. Записник о јавном отварању
понуда ће бити достављен понуђачима у року од три дана од дана отварања понуда.
13. После завршетка јавног отварања понуда, разматрања понуда које испуњавају
услове из овог Упутства, и рангирања достављених понуда према наведеном
критеријуму за избор најповољније понуде, Комисија за спровођење поступка продаје у
року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда бира најповољнијег понуђача за
продају основног средства. Обавештење о избору најповољнијег понуђача доставља се
свим понуђачима.
14. Са најповољнијим (изабраним) понуђачем закључује се уговор о купопродаји (на
основу Модела уговора који је саставни део Документације).
15. Најповољнији (изабрани) понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана
пријема Обавештења, односно закључења Уговора о купопродаји уплати целокупан
понуђени износ без ПДВ-а из обрасца понуде на рачун Факултета. У случају да
најповољнији понуђач у наведеном року не изврши уплату купопродајне цене за
основно средство, или из неког другог разлога одустане од куповине основног средства
и закључења Уговора о купопродаји, Комисија ће сачинити измену Обавештења о
избору најповољнијег понуђача, којим ће као најповољнији понуђач бити изабран
следећи понуђач по рангу.
16. Понуђач који је потписао Уговор о купопродаји (Модел уговора је саставни део ове
документације) и извршио финансијске обавезе према продавцу, дужан је у року од 10
(десет) дана од дана потписивања Уговора о купопродаји, да изврши преузимање
основног средства о свом трошку. У случају да понуђач не изврши своју обавезу о року,
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Факултет ће зарачунавати лежарину основног средства за сваки дан закашњења у
износу од 1% продајне вредности основног средства.
17. Основно средство се продаје по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати
никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике истог.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

НАЗИВ / ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂАЧА: _____________________________________
СЕДИШТЕ / АДРЕСА: ______________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ / ЈМБГ: _____________________________________________
БРОЈ ЛК (ПАСОША): ______________________________________________________
ТЕЛЕФОН / Е-MAIL АДРЕСА: ______________________________________________
КОНТАКТ ОСОБА: ________________________________________________________
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: ____________________________________________
ЛОКАЦИЈА НА
КОЈОЈ СЕ
ВОЗИЛО
НАЛАЗИ

возило

БРОЈ МОТОРА

БРОЈ ШАСИЈЕ

ПРЕЂЕНО км

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

ПОЧЕТНА
ПРОДАЈНА
ЦЕНА У
ДИНАРИМА
БЕЗ ПДВ-а

ŠKODA
Трг Светог Саве
OKTAVIA
BJB197656
TMBCS21Z662165631
око 300.000
2005.
36
AMBIENTE 1,9
TDI
Остале карактеристике:
Број врата: 4; погонско гориво: ЕВРО ДИЗЕЛ; снага мотора: 77; запремина мотора: 1896; број места за седење: 5; регистровано.

Место и датум:

___________________________

М.П.

Потпис понуђача:

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни идентификационе податке, упише понуђену цену и да потпише (и овери за правно
лице) Образац понуде.
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МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ВОЗИЛА
Закључен између:
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У УЖИЦУ, Трг Светог Саве 36, ПИБ: 101779818,
МБ: 06942016, текући рачун број 840–1378666–16 Управа за трезор, кога заступа декан
Факултета проф. др Снежана Маринковић (у даљем тексту: Продавац),
и
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Назив/име и презиме, седиште/адреса, ПИБ, МБ, број рачуна, име и презиме заступника
(у даљем тексту: Купац)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја путничког возила марке ŠKODA модел
OKTAVIA 1,9 TDI, година производње 2005, број мотора BJB197656, број шасије
TMBCS21Z662165631, регистровано; на основу спроведеног поступка продаје
прикупљањем затворених писаних понуда, а према понуди Купца, заведеној под бр.
___________________ од ________ године код Продавца.
Члан 2.
Продавац продаје возило из члана 1. овог Уговора, на основу понуде бр. ______________
од ___________________ године, која је саставни део овог Уговора, за купопродајну цену
од ___________________________ динара без ПДВ-а.
Обвезник плаћања пореза на пренос апсолутних права је продавац.
Члан 3.
Купац се обавезује да купопродајну цену из члана 2. овог Уговора уплати на рачун
Продавца бр. 840–1378666–16 Управа за трезор, у року од 3 (три) дана од дана
закључења овог Уговора.
Члан 4.
Купац се обавезује да возило из члана 1. овог Уговора са одговарајућим исправама,
преузме најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог Уговора, о свом
трошку.
У случају да Купац не изврши преузимање у року из претходног става овог члана
Уговора, Продавац ће зарачунати лежарину основног средства за сваки дан закашњења у
износу од 1% продајне вредности основног средства.
Купац возило купује у виђеном стању, без права на било какву рекламацију.
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Члан 5.
О извршеној примопредаји возила из члана 1. овог Уговора сачињава се Записник о
примопредаји, у 2 (два) примерка, коју потписују овлашћени представници Продавца и
Купца.
Члан 6.
За све што није регулисано овим Уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, које регулишу ову материју.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
супротном, уговара се надлежност суда у Ужицу.
Члан 8.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
добија по 3 /три) примерка.

КУПАЦ
__________________________

За ПРОДАВЦА
______________________________

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава идентификационе податке, цену и потписује (и
оверава за правно лице) модел Уговора.
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