ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10
На основу Закључка Владе АП Војводине о отуђењу трафо станице на којима право
коришћења има Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, број:
46-3/2015 oд 13. маја 2015. године и члана 19. Статута Института, директор
Института расписује
ОГЛАС
ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ТРАФО СТАНИЦЕ
I
1. Уљани трансформатори 400кVА, 10/0,4к V производње МИНЕЛ-Електро Србија
2 комада по јединичној цени од 130.000,00 динара са ПДВ-ом, односно укупно
260.000,00 динара са ПДВ-ом,
2. Ниско напонски ормани комплет са прекидачима и осигурачима и главним
прекидачем 630А 2 комада по јединичној цени од 75.000,00 динара са ПДВ-ом,
односно укупно 150.000,00 динара са ПДВ-ом,
3. Ормани средњег напона комплетног састављеног од (трафо ћелије 2 ком, мерне
ћелије 1 ком, водне ћелије 2 ком) по цени од 100.000,00 динара са ПДВ-ом.
II
Лицитација ће се одржати прикупљањем писмених понуда. Право учешћа имају
сва правна лица, осим чланова Комисије за спровођење лицитације.
III
Трафо станица се може разгледати радним даном, на адреси Хајдук Вељкова бр.
10 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине од 9 до 13 часова.
IV
Трафо станица се продаје у виђеном стању, без права накнадне рекламације.
Понуђач је дужан преузети отпадне кондезаторске батерије.
V
Понуђач који понуди највишу цену биће изабран за купца. Продаја се неће
извршити испод почетне цене. Поступак лицитације сматраће се успелим ако на оглас
пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.
VI

Цена подразумева franko Институт.

VII
Уговор о купопродаји закључује се у року од осам дана oд завршене лицитације.
Излицитирану трафо станицу купац мора платити одједном, и преузети у року од 2
дана од уплате купопродајне цене, у противном ће се сматрати да је одустао од
куповине.
VIII Понуде се предају у затвореној коверти, на адресу Института, Хајдук Вељкова
10, Нови Сад, препорученом поштом или у Писарницу, са назнаком - за лицитацију –
трафо станица - не отварати. Рок за предају понуда је 26.10.2015. до 11. сати.
Потребно је да понуда садржи следеће податке:
за правна лица:
-фирму и седиште
-број рачуна, матични број и ПИБ

-фотокопију регистрације АПР или Суда
-писмо са понудом потписано од лица
овлашћеног за заступање
-контакт телефон

IX
Јавно отварање понуда извршиће Комисија дана. 26.10.2015. у 12 сати у
просторијама Одељења за правне и кадровске послове.
X
Остале информације заинтересовани могу добити путем телефона 064/869-5709
контакт особа Прерадовић Младен.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:
Проф. др Слободан Гребелдингер

