На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 75/04 и 78/11), члана 46.
Статута Жељезница РС Добој, Одлуке Надзорног одбора Жељезница РС Добој број I-2.19553-2/17 од
16.11.2017. године, те на основу Одлуке Управе Жељезница Републике Српске А.Д. Добој-Добој број
I-4. 22097/17 од 07.12.2017.године, в.д. Генералног директора објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за прикупљање писаних понуда за продају расходованих путничких моторних возила –
други пут

I

OПШТИ ПОДАЦИ

1. Продавац: «Жељезнице Републике Српске» А.Д.-Добој, улица Светог Саве број 71, 74000 Добој.
2. Начин надметања: Путем прибављања писaних понуда од правних и физичких лица.
3. Предмет продаје су:
РЕД.
БР.

ЛОТ 1

ЛОТ 2

ЛОТ 3

ЛОТ 4

ЛОТ 5

ЛОТ 6

НАЗИВ ВОЗИЛА

Застава-Југо Корал 55,
- Год.производње: 1997
- Снага мотора у kW: 55
- Запремина мотора у cm³: 1116
Застава-Југо Скала 101, 55 CP
- Год.производње: 1997
- Снага мотора у kW: 40,
- Запремина мотора у cm³: 1116
Застава-Југо Флорида 1,3, CV
- Год.производње: 2001
- Снага мотора у kW: 48
- Запремина мотора у cm³: 1299
Застава-Југо Скала 101, CE PZK
- Год.производње: 1997
- Снага мотора у kW: 40
- Запремина мотора у cm³: 1116
Ренаулт Меган 1,9 Д,
- Год.производње 1996,
- Снага мотора у kW 47,
- Запремина мотора у cm³: 1870
Ренаулт Лагуна, лимузина
- Год.производње: 1997
- Снага у kW: 62
- Запремина мотора у cm³: 2188

СТАЊЕ
ВОЗИЛА

МЈЕСТО
ПРЕУЗИМАЊА

ПОЧЕТНА
ПРОДАЈНА
ЦИЈЕНА БЕЗ
ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ
ВРИЈЕДНОСТ
(КМ/€)
287,00 КМ
(146,74 €)

Неисправан

Нови Град

Неисправан

Приједор

287,00 КМ
(146,74 €)

Неисправан

Нови Град

364,00 КМ
(186,10 €)

Неисправан

Добој

287,00 КМ
(146,74 €)

Неисправан

Добој

630,00 КМ
(322,11€)

Неисправан

Добој

1.120,00 КМ
(572,65 €)

4. Наведени аутомобили из тачке 3. се продају на принципу «виђено-купљено», без могућности
накнадних рекламација.

-2Почетне продајне цијене су без пореза на додату вриједност, на паритету мјеста испоруке из тачке 3.,
неутоварено, без манипулативних, без превозних трошкова, без трошкова преноса власништва и
евентуално царинских трошкова и свих осталих трошкова који настану приликом продаје расходованих
путничких аутомобила из тачке 3. овог Огласа.
Сви порези и трошкови око преноса власништва и сви остали трошкови који настану приликом продаје
возила, падају на терет Купца.
Понуђачи су обавезни понудити куповину аутомобила из тачке 3. овог Огласа по цијенама које су веће
од наведених почетних продајних цијена.
Цијене требају бити наведене у КМ или €. Ако се цијене наводе у еурима, наведене цијене ће се
прерачунати у КМ по курсу који утврђује Централна банка Босне и Херцеговине на дан отварања
понуда и задржати по истом курсу све до истека периода важења понуде.
5. Начин плаћања и рок преузимања робе:
За све Лотове изабрани најповољнији понуђач (понуђачи), је дужан (су дужни), најдуже у року до 5
(пет) дана, рачунајући од датума обавјештења Уговорног органа о преузимању аута, уплатити аванс на
основу издате авансне фактуре/предрачуна, те по уплати аванса у року до 5 (пет) дана преузети
купљено возило/возила.
II

ПРАВО НА НАДМЕТАЊЕ

Понуђачи могу доставити понуде за један или више лотова.
Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица, која на жиро-рачун Продавца
број 5620050000303569 (код «Развојне банке» А.Д.-Добој) уколико су из Босне и Херцеговине, а
уколико су из иностранства, онда према следећим инструкцијама треба да:

Intermediary Institution

CITIGB2L
CITIBANK N.A.
CITIGROUP CENTRE//CANARY WHARF
LONDON E145LB

57A: Account with Institution

HAABBA2B
Addiko Bank a.d
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

59: Beneficiary Customer

BA395520203390223191
ZELJEZNICE RS AD
SVETOG SAVE 71
DOBOJ

уплате кауцију у износу од :
за Лот 1: 28,70 КМ ( 14,67 €),
за Лот 2: 28,70 КМ (14,67 €),
за Лот 3: 36,40 КМ (18,61 €),
за Лот 4: 28,70 КМ ( 14,67 €),
за Лот 5: 63,00 КМ (32,21 €),
за Лот 6: 112,00 КМ (57,26 €),

-3Понуђачи су дужни да уплате кауцију до закључно са 27.12.2017. године. У супротном, уколико
предвиђену кауцију уплате након овог рока, понуде ће им бити неприхватљиве.Доказ о уплати кауцијеуплатницу понуђачи су дужни да доставе уз понуду.
Уплаћена кауција се враћа понуђачима чија понуда не буде одабрана као најповољнија, или ће се
урачунати у купопродајни износ.
Један понуђач може доставити само једну понуду у оквиру једног лота.
III

КВАЛИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА НАДМЕТАЊЕ

Документација потребна за надметање за правна лица :
- Извод из судског регистра, који не смије бити старији од 3 мјесеца (рачунајући од датума подношења
понуде) о свим битним елементима и подацима о регистрованој дјелатности, која је предмет ове продаје
(оригинал или фотокопија обавезно овјерена од стране надлежног органа) ,
- Уплатница за предвиђену кауцију,
- Понуда, овјерена и потписана од стране овлаштеног директора понуђача.
Уколико понуду потпише лице које није овлаштени директор понуђача, обавезно је доставити
оригинално писано овлаштење овлаштеног директора понуђача да то лице може потписати понуду.
Испод потписника понуде је обавезно одштампати његово име и презиме и радно мјесто које обавља.
Документација потребна за надметање за физичка лица :
- Име и презиме, тачнa адресa становања и број телефона лица,
- Фотокопија личне карте,
- Оригинал или овјерена потврда о мјесту пребивалишта –CIPS (не старија од 30 дана) и
- Уплатница за предвиђену кауцију.
Понуда мора важити минимално до 28.01.2018.године.
Понуда мора садржавати следеће елементе:
- цијену у КМ или ЕУРО без ПДВ-а,
- услов и начин плаћања (аванс 100 %),
- рок преузимања робе и
- рок важења понуде
Понуда мора бити достављена у складу са свим захтјевима из нашег огласа, у супротном, понуда ће
бити не прихватљива и неће се разматрати, нити анализирати.
Продавац неће враћати достављену документацију.
Језик надметања: један од службених језика који је у употреби у БиХ.
Валуте надметања: Конвертибилна марка или еуро.
Понуде не могу достављати понуђачи који имају одређена дуговања према Продавцу, проистекла на
основу уговора из претходних јавних продаја које су проведене од стране Продавца. Такве понуде се
неће анализирати и вратиће се понуђачима неотворене.
IV

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за приспијеће понуда и остале захтијеване документације на адресу Продавца: «Жељезнице
Републике Српске» А.Д.-Добој, улица Светог Саве број 71 је 28.12.2017. године, до 12,30 часова.

-4Понуде доставити у запечаћеним ковертама са нашом пуном адресом и са назнаком «Не отваратијавно надметање за продају (навести лот за који се понуда подноси).....».
Уколико понуђач не наведе на предњој страни коверте ову напомену, Продавац не одговара за отварање
таквих коверти, а такве понуде се неће разматрати.
Уколико понуђач доставља понуде за више лотова, дужан је за све лотове, понуде упаковати у посебне
коверте, а само уз једну од њих доставити Извод из судског регистра ( за правна лица) и фотокопију
личне карте и оригинал или овјерену потврду о мјесту пребивалишта –CIPS ( за физичка лица).
У осталим ковертама је обавезан доставити понуду за лот/лотове за који/које је подноси, као и
уплатницу/уплатнице за кауцију/кауције.
Свака коверта (за сваки лот) мора бити посебно протоколисана на протоколу Продавца.
На полеђини коверте обавезно навести пуни назив и адресу понуђача, контакт телефон, телефакс,
број жиро-рачуна, назив и мјесто банке код које је отворен .
Отварање понуда ће се извршити на адреси Продавца: «Жељезнице Републике Српске» А.Д.Добој, улица Светог Саве број 71, сала 69, дана 28.12.2017. године, у 13,00 часова, уз присуство
заинтересованих , писано овлаштених представника понуђача.
Моторна возила се могу погледати сваком радним даном од периоду од 08,00 до 14,00
часова у мјестима наведеним у тачки 3. овог огласа.
Уколико два или више понуђача понуде исту цијену, у оквиру истог лота, предност избора за
најповољнијег понуђача ће имати онај понуђач чија је понуда прије приспјела на нашу назначену
адресу.
Обавјештење о резултатима надметања биће достављено свим учесницима у року од 5 (пет) дана након
доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Продавац задржава право одбијања свих понуда, те право поништења надметања у било које вријеме
прије закључења уговора, а о тој одлуци и њеним разлозима је дужан да обавијести све понуђачеучеснике у року од 7 (седам) дана након доношења исте.
За све остале информације, молимо да се обратите на наш контакт телефон: 053/236-535, контакт особа:
Предраг Ђурановић.

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
_____________________________
/ Драган Савановић, дипл.инж.саоб./

