ЈКП Чока
Број:608/7/1
Дана: 28.04.2017.године
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5
На основу члана 57. Статаута ЈКП Чока и Одлуке број 608/7 од дана
28.04.2017.године донете од стране надзорног одбора ЈКП Чока
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА
објављује
ПОЗИВ
за продају јавним надметањем - лицитацијом
Јавно Комунално Предузеће Чока (у даљем тексу:ЈКП Чока) оглашава
продају покретних ствари у поступку јавног оглашаваља путем јавног
надметања –јавне лицитације.
Предмет продаје су расходована службена теретна возила власништво ЈКП
Чока ул. Палих бораца бр. 5 Чока и то:
I Марка РЕНАУЛТ
Модел: КАНГОО 1,9 Д
Боја: 3М црвена
Bрој шасије: VF1FC0NAF26129388
Број мотора:F8QP63C297459
Снага мотора: 40
Категорија: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Погонско гориво: евро дизел
Број места за седење:2
Година производње: 2002
број осовина: 2
Запремина мотора:1870
Маса:1055
Носивост: 500
Највећа дозвољена маса : 1555
Рег. ознаке: КI013-NO
Почетна цена 145.022,47 динара – депозит 14.502,25 динара
II Марка VOLKSWAGEN
Модел: CADDY
Боја: 0M бела
Bрој шасије: WV1ZZZ9KZXR500555
Број мотора: APQ109858
Снага мотора: 44
Категорија: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Погонско гориво: безоловни бензин
Број места за седење:2
Година производње: 1998
Број осовина: 0
Запремина мотора:1390
Маса:1185
Носивост: 550
Највећа дозвољена маса : 1660
Рег. ознаке: КI013-VX
Почетна цена 104.324,90 – депозит 10.432,00 динара
Лицитација се одржати дана 16.06.2017. године са почетком у 10,00 часова
у кругу ЈКП Чoка на адреси Палих бораца бр. 5. Сви заинтересовани могу да
изврше увид у предмет продаје сваког радног дана у периоду од 8,00 до 13,00
часова.
На јaвној лицитацији могу да учествују сва лица која уплате депозит у износу од
10 (десет) % од почетне лицитационе цене.
Уплата депозита се врши на текући рачун ЈКП Чока бр. 355-1007019-39 код
„Војвођанске банке“ а.д. Нови Сад експозитура Чока. Сврха уплате -депозит за
возило (лицитанти уписују за које). Уплаћени депозит урачунава се у продајну
цену. Доказ о уплати депозита као и број рачуна на који ће се извршити повраћај
депозита (за правна и физичка лица учесници су дужни доставити Комисији на
дан лицитације у периоду од 9,30 часова до 9,50 часова. На лицитацији могу
учествовати и запослени ЈКП Чока нису дужни плаћати депозит.
Представници правних лица који учествују у лицитацији морају предати оверено
овлашћење за учешче на лицитацији и извод из АПР-а а физичко лице мора
доставити фотокопију личне карте.
Преузимање излицитираних возила се врши у року од 3 дана од дана уплате
купопродајне цене у целости. Купац који не плати продајну цену у року од 8 дана
од дана закључења уговора о продаји губи право на повраћај депозита.
Такође учесници у надметању немају, односно губе право на повраћај уплаћеног
износа уколико:
-Не доставе комисији на дан лицитације у тражено време доказ о уплати депозита
и број рачуна за поврат депозита.
-У заказано време не приступе лицитацији и прихвате почетну цену
-Одбију да потпишу записник о лицитацији
-Одбију да закључе уговор о продаји
Осталим учесницима се изузев купца уплаћени депозит враћа у року од 3 дана од
дана лицитације. Повраћај депозита правним и физичким лицима врши се на
достављени рачун.

На поступак и одлуку комисије учесник лицитације може поднети приговор на
самом усменом јавном надметању. Комисија одмах разматра приговор и доноси
коначну одлуку.
Јавно надметање почиње објављивањем и прихватањем почетне лицитационе
цене и позивају се учесници да дају своје понуде .Учесник је дужан да понуди
већу цену од оне коју је понудио претходни учесник а ниједан учесник не може
да понуди нижу цену од почетне цене. Минималнми лицитациони корак износи
5.000,00 динара.
У случају да нема два понуђача за продају приступиће се одмах продаји по
почетној лицитационој цени и Уговор ће се закључити са купцем који понуди
највишу цену. Порез на пренос апсолутних права пада на терет купца.
За све додатне информације потенцијални купци могу се обаратити контакт
особи Терхеш Ендреу на бројеве 0230 71-174 или 0648589231.

