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На основу члана 4. Одлуке о поновној продаји службеног путничког возила
број: 04-16-13-7972-1/13 од 13.08.2013. године, министар финансија и трезора
објављује:
ТРЕЋУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
за продају службеног путничког возила
I
Предмет јавне лицитације je продаја сљедећег службеног путничког возила:
Ред.
бр.

Марка, модел
и тип возила

Број шасије

1

АUDI A6 3.2
FSI QUATRO

WAUZZZ4F979141183

Возило у
возном
стању
(ДА/НЕ)
НЕ
хаварисано

Година
производње

Врста
мотора

Снага
мотора
у KW

Радни
обим
мотора
у см³

Почетна
цијена у
КМ

2007.

бензин

188

3123

3.360,00

II
Возило које је предмет јавне лицитације продаје се понуђачу који достави
највишу цијену која не може бити мања од почетне цијене наведене у јавном огласу. У
случају да за исто возило из огласа два или више понуђача достави идентичну понуду,
а понуђачи не желе извршити повећање цијене усменим јавним надметањем, Комисија
ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по датуму и
времену пријемног штамбиља службе протокола Министарства.
III
Право учешћа на јавној лицитацији имају правна и физичка лица која изврше
уплату депозита у вриједности од 350,00 КМ. Право на учешће у поступку лицитације
немају запослени у Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине. Понуђач
који уплати депозит и купи возило износ депозита се урачунава у укупну
купопродајну цијену возила. У случају одустајања од куповине, понуђачу који је
изабран као најповољнији понуђач депозит се неће вратити, а на његово мјесто долази
сљедећи рангирани понуђач. Понуђачима који учествују у јавној лицитацији а не купе
возило, уплаћени износ депозита ће се вратити након завршеног јавног надметања.
Депозит за учешће на јавној лицитацији уплаћује се на благајну Министарства
финансија и трезора Босне и Херцеговине, Зграда пријатељства између Грчке и
БиХ, Трг БиХ 1, канцеларија број 1705, у период од 10,00 до 15,00 сати, 26.09.2013.
године и 27.09.2013. године.
IV
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Понуде је потребно доставити препорученом поштом на адресу Трг БиХ 1.
71000 Сарајево, Министарство финансија и трезора БиХ, или лично на протокол
Министарства, канцеларија 1514, у затвореној коверти са назнаком: „Не отварати –
Понуда за продају возила Mинистарства финансија и трезора БиХ. Ако понуду
доставља физичко лице, понуда мора да садржи: име, име оца, презиме, адресу, број
телефона, износ понуде за возило и доказ о уплати депозита. Ако понуду доставља
правно лице, понуда мора да садржи: назив правног лица, адресу, број телефона,
потпис овлаштене особе и печат, име овлаштеног лица за заступање у поступку
лицитације, рјешење о упису у судски регистар не старије од три мјесеца овјерена
фотокопија или оригинал, износ понуде за возило и доказ о уплати депозита. Рок за
достављање понуда је 30.09.2013. године у 12,00 сати. Понуде које пристигну након
назначеног рока неће се узети у разматрање и биће враћене неотворене понуђачу.
V
Куповина путничког возила вршиће се по принципу „виђено-купљено“, уз
искључење права приговора на материјалне недостатке. Јавно отварање понуда
извршиће се дана 30.09.2013. године у 12,30 сати у службеним просторијама
Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Зграда пријатељства између
Грчке и БиХ, Трг БиХ 1. 71000 Сарајево, канцеларија број 1703. Отварању понуда
могу присуствовати понуђачи који су доставили понуде у складу са условима
наведеним у тачкама I,II,III и IV. Понуде које нису достављене у складу са наведеним
тачкама неће се узимати у разматрање.
VI
Купопродајна цијена се плаћа у року од 20 дана од дана закључивања уговора о
купопродаји, a купљено возило се преузима по достављању доказа о уплати
купопродајне цијене. Трошкове преноса власништва, осигурање, регистрације и
транспорта возила сноси купац. Уплата купопродајне цијене врши се на рачун број:
3380002210018390 UniCredit банка, врста уплате: 0, врста прихода: 811114, општина:
077, буџетска организација: 0401999, позив на број: 0000000000.
VII
Заинтересоване особе возило могу прегледати дана 26.09.2013. године у
периоду од 11,00 до 15,00 сати. Контакт телефони за преглед возила су: 065/598-970 и
065/480-336.
МИНИСТАР
Др Никола Шпирић
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