ЈП ''Србијашуме'' Нови Београд, део ШГ ''Шума'' Лесковац, на основу Одлуке
Надзорног одбора ЈП ''Србијашуме'' Београд бр. 91/2016-6 од 17.05.2019 године
расписује:
ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
1. VAZ , регистарске ознаке LE 046-VO , година производње 2003, број шасије
XTT31514020006664, радна запремина мотора 2445 цм3, снага мотора 67,64 kw.
почетна цена:30.000,00 динара
5. LADA NIVA 4Х4 1,7I 3V, регистарске ознаке LE 031-WI , година производње
2008, број шасије ХТА21214081903590 радна запремина мотора 1690 цм3, снага
мотора 59,50 kw.
почетна цена:50.000,00 динара
6. LADA NIVA 1,7I 4Х4 TNG, регистарске ознаке LE 029-XF , година
производње 2011, број шасије ХТА212140B2020662 радна запремина мотора
1690 цм3, снага мотора 61 kw.
почетна цена:60.000,00 динара
7. ZASTAVA KORAL 1.1, регистарске ознаке LE 025-EB , година производње
2005, број шасије VX145A0001098721 радна запремина мотора 1116 цм3, снага
мотора 40 kw.
почетна цена:20.000,00 динара
Основна средства се продају у виђеном стању без права на рекламацију. Иста
се могу разгледати сваког радног дана од 08-15 часова у кругу Стоваришта,
улица Дурмиторска бб, Лесковац.
Лицитација – јавно надметање ће се одржати дана 07.06.2019 године у 10ºº
часова у просторијама ШГ ''Шума'' Лесковац ул. Делиградска бр.1. Право
учешћа имају сва правна и физичка лица. која до 07.06.2019.године, до 9 часова,
изврше уплату депозита.
У случају да основна средства не буду продата на првој лицитацији, друга
лицитација одржаће се 18.06.2019 године у 10ºº часова.
Сви понуђачи су дужни да пре почека лицитације 07.06.2019.године, до 9
часова на име депозита уплате износ од 10% од почетне цене основних
средстава (за возило под бројем 1 износ од 3.000,00 динара, за возило под
бројем 5 износ од 5.000,00 динара, за возило под бројем 6 износ од 6.000,00
динара и за возило под бројем 7 износ од 2.000,00 динара а ) на текући рачун бр.
160-15660-44 код Банке Интеза.
ПДВ на нето постигнуту цену возила, порез на пренос возила и други
трошкови настали у поступку купопродаје падају на терет купца.
За све ближе информације можете се обратити на контакт телефон: 016/243034.
Лице за контакт: Горан Димитријевић

