Дом здравља Смедеревска Паланка
Адреса: Кнеза Милоша број 4
Број: 4290
Датум:28.11.2018. године
Матични број: 17273019
ПИБ: 101384959
Телефони: централа(факс) 026/310-864;
директор 026/318-135; e-mail: findomzdra@verat.net
____________________________________________________________________________
На основу члана 26. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и Одлуке Управног
одбора Дома здравља бр.4253 од 27.11.2018. године, Дом здравља Смедеревска Паланка
објављује,
ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Основна средства која су предмет продаје:
- Теретно возило „ZASTAVA FLORIDA 1.3“, година производње 2000, запремине
мотора 1299 cm3, снага мотора 40.5 (није у возном стању), чија почетна цена износи
10.000,00 РСД,
- Путничко возило „ZASTAVA FLORIDA POLI SANITET“, година производње 2008,
запремине мотора 1301 cm3, снага мотора 48 (није у возном стању-хаварисано), чија
почетна цена износи 10.000,00 РСД,
Возила се могу разгледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у улици
Кнеза Милоша бр. 4 (зграда дома здравља) и у улици Браће Марјановић (испред ауто
сервиса РЕФ Транс 90) у Смедеревској Паланци.
Средствa се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на
исправност, комплетност и техничке карактеристике.
Поступак продаје основних средстава спровешће Комисија образована за те потребе.
Право учешћа имају сва физичка и правна лица.
Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року,
Комисија ће другог понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он
понудио.
У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у
остављеном року, комисија ће огласити да прво јавно надметање није успело.
Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од пет дана од дана одржане
лицитације, у супротном, сматраће се да је одустао од куповине.
Купац ће преузети основно средство по исплати купопродајне цене.
Порези и трошкови падају на терет купца.
Јавна продаја путем лицитације одржаће се 13.12.2018. године, у просторијама
Одсека за опште и правне послове Дома здравља Смедеревска Паланка, ул. Кнеза Милоша
бр. 4, са почетком у 10 часова.

