На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. Статута Града Бањалука („Службени гласник
Града Бањалука“, бр. 14/18 и 9/19) и тачке 2. Одлуке о продаји покретне имовине машинске опреме и монтажног објекта у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, број: 07013-430/19 („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 32/19), Градоначелник града
Бањалука, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за продају покретне имовине-машинске опреме и монтажног објекта у Пословној
зони „Рамићи-Бања Лука“, прибављањем писаних понуда

I Предмет продаје
Овом одлуком, одобрава се продаја покретне имовине-машинске опреме и монтажног
објекта у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“, како слиједи :

Назив средства-опреме и
Ред.број
објекта
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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1.11
1.12
2.
3.
4.
5.

Линија за прање и
премотавање траке
Улазна колица
Одмотач
Равналица
Хидрауличке маказе са
транспортером траке
Комора за прање
Комора за сушење
Излазни ваљци
Намотач
Хидраулички агрегат
Излазна колица
Управљачке јединице
Електро ормар
Хоризонтални резервоар
за емулзију
Вертикални резервоар за
инертни гас
Вањски резервоар за
инертни гас
Монтажни објекат
лоциран на к.ч.1283/8, к.o.
Рамићи
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процијењена
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(КМ)
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12.000,00
7.500,00
600,00
450,00
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4.500,00

4.500,00

1

12.373,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ред.
број

Назив средства-опреме и објекта

1.
2.
3.
4.

Линија за прање и премотавање траке
Хоризонтални резервоар за емулзију
Вертикални резервоар за инертни гас
Вањски резервоар за инертни гас
Монтажни објекат лоциран на к.ч.1283/8,
5.
к.о.Рамићи
УКУПНО:

УКУПНО (КМ)
46.810,00
750,00
600,00
4.500,00
12.373,00
65.033,00

Покретна имовина се продаје у виђеном стању, без права купца на накнадну
рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.
II Услови продаје
Право учешћа имају правна и физичка лица, која доставе понуде, поштом или
непосредно на протокол Градске управе града Бањалука, у року утврђеном овим јавним
позивом.
За учешће у поступку продаје покретне имовине, понуђачи су дужни уплатити кауцију
у висини од 10% од почетне вриједности покретне имовине (средстава која се продају,
са назнаком редног броја, односно шифром и текстуалним описом из табеларног
приказа), објављене у овом позиву. Уплату извршити на жиро-рачун бр. 551-79022206572-52, код „Unikredit Bank“ а.д. Бањалука.
Почетна цијена покретне имовине којa je предмет продаје је процијењена вриједности
из табеларног приказа из тачке I јавног позива, на коју се обрачунава ПДВ, у случају
куповине.
Купцу ће се урачунати у купопродајну цијену уплаћени износ кауције.
Понуђачима, чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције, у
року од 15 дана од дана сачињеног и достављеног записника о избору најповољнијег
понуђача.
Продаја покретне имовине може се вршити по ставкама из рекапитулације, наведеним у
тачки I ове одлуке (линију за прање и премотавање траке могуће је купити као цјелину,
а не по појединачним ставкама).
Понуда треба да садржи:
1. Податке о понуђачу (назив/име и презиме, адреса и контакт телефон):

-

за правна лица (овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар,
матични број фирме, порески идентификациони број - ПИБ),
- за физичка лица (овјерена фотокопија личне карте, а ако је лице самостални
предузетник - овјерена фотокопија рјешења о регистрацији самосталног
предузетника);
2. Износ понуде, изражен у КМ;
3. Потписану изјаву понуђача о прихватању покретне имовине у виђеном стању;
4. Доказ о извршеној уплати кауције.
Понуде са потребном документацијом достављају се поштом или непосредно на
протокол Градске управе града Бањалука, канцеларија број 14, у затвореној коверти са
назнаком „Понуда за куповину покретне имовине - машинске опреме и монтажног
објекта у Пословној зони „Рамићи-Бања Лука“ - не отварај“, са назначеним контакт
телефоном понуђача на задњој страни коверте, на адресу Градске управе Града
Бањалука, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање (Трг српских
владара број 1), у року од 15 дана од дана објаве Јавног позива.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.
Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће Комисија за продају покретне
имовине, именована рјешењем градоначелника Града Бањалука дана, 24. 10. 2019.
године, у 12.00 часова у сали бр.137 Градске управе.

III Закључење уговора
Избор најповољнијег понуђача извршиће се примјеном критеријума највише понуђене
цијене дате у понуди.
У случају да се два или више понуђача пријаве са истом цијеном која је уједно и
највиша цијена понуде, предност ће имати понуда која је раније приспјела по датуму и
времену пријема на протокол.
О одлуци Комисије, понуђачи ће бити писмено обавијештени, а са понуђачем чија
понуда је најповољнија, биће закључен уговор о купопродаји.
Уколико најповољнији понуђач одустане, уговор ће се закључити са понуђачем који
има сљедећу најповољнију понуду.
Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на поврат
положене кауције.
Изабрани понуђач (купац) је дужан да по закључењу уговора, у року од 8 (осам) дана
уплати купопродајну цијену, а у року од 20 (двадесет) дана преузме купљену покретну
имовину, о чему ће бити сачињен записник о примопредаји.
Припадајуће порезе, трошкове преноса власништва, демонтаже и утовара средстава,
као и остале трошкове у складу са законским прописима сноси купац.

IV Додатне информације
Покретна имовина која је предмет продаје налази се у Пословној зони „РамићиБањалука“, а заинтересовани понуђачи је могу разгледати сваким радним даном у
времену од 11 до 14 часова, у току трајања јавног позива.
Све додатне информације могу се добити у просторијама Одјељења за локални
економски развоји стратешко планирање - Одсјек за сарадњу са инвеститорима и
пословну зону, улица Краља Алфонса XIII број 1, телефон: 051/220-280, контакт особа:
Зоран Јањуш, телефон: 065/537-406 и Милојко Шева, телефон: 065/540-952.
Јавни позив ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет
страници Града Бањалука (http://www.banjaluka.rs.ba/), најкасније 15 дана прије дана
одређеног за дан отварања писаних понуда.

Број: 12-Г-4226/19
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