
Отуђење возила у својини ЦРВЕНОГ КРСТА ЛАПОВО у поступку јавног надметање.

На  основу  Одлуке  Скупштине  Црвеног  крста  Лапово  р.  12  од  08.02.2019  год,  комисија  за
спровођење поступка отуђења јавним надметањем

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

I. Предмет продаје:

Возило : Ландровер Модел : Дефендер 110
Година производње: 1991 год  Запремина мотора : 2495
Погонско гориво : Дизел
Почетна цена : 350.000,00 – триста педесет хиљада динара.

    Предмет  лицитације  се  продаје  у  виђеном  стању,  ез  права  на  рекламацију.  Предмет
лицитације  се  може  погледати  у  Лапову,  Трг   Драже  Михаиловића  1/12,  сваког  радног  дана,  у
времену од 08 до 14 часова , уз предходну најаву на тел:  034/853-557

Трошкове пореза и остале трошкове сноси купац. 

II.  Право учешћа на јавној лицитацији и о авезе учесника. 

        За   возило које се нуди на продају лицитацијом по овом позиву, висина депозита од 10% у
односу на почетни лицитациону цену. 

        Депозит је потре но положити пре почетка лицитације, а најкасније до 09 час, дана 20.03.2019.
године, вршењем уплате на име депозита на рацун  150-6756-46.
                                                                         
III. Пријава за учешће 
 
        Пријава за учешће на јавној лицитацији подноси се комисији за  лицитацију у затвореној
коверти са назнаком,,Пријава за учешће на јавној лицитацији  не отварати“, поштом или непосредно
у просторијама Црвеног крст Лапово, Трг Драже Михаиловића 1/12, Лапово.сваког радног дана од
8:00 до 15:00 часова, најкасније 1 (један) сат пре почетка јавне лицитације, закључно са 20.03.2019.
године. На истој адреси  или на сајту Општине Лапово се може преузети и о разац пријаве за учешће
на јавној лицитацији који попуњава учесник у јавном надметању. 
        Уз пријаву се о авезно подноси копија исправе о уплати депозита.Учесник у јавном надметању
у пријави даје и изјаву да прихвата услове јавне лицитације. Ако пријава учесника не садржи све
податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно условима или није примљен доказ о уплати
депозита комисија ће затражити од учесника да недостатке отклони пре почетка јавног надметања. 
        Учесник који не поступи по захтеву Комисије гу и право учешћа на јавном надметању. 
                               
IV. Одржавање лицитације 
             
        Јавна лицитација ће се одржати усменим надметањем дана 20.03.2019. године са почетком у
10:00  часова  у  просторијама  Црвеног  крста  Лапово,  Трг  Драже  Михаиловића  1/12,  Лапово
       Не лаговремене пријаве неће се разматрати. 

       Ближе информације у вези позива за јавну лицитацију могу се до ити  на  тел.034/853-557 или
065853-5577 Јелена, 064/128-7698 Влада. 
                            
                                                                 
                                                    ЦРВЕНИ КРСТ ЛАПОВО


