На основу Одлуке Одбора директора ПКБ Корпорација ад Београд број 8238 од 26.07.2017.
године, ПКБ Корпорација ад Београд, Падинска Скела, Индустријско насеље бб објављује

ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – ПОЉОПРИВРЕДНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
путем лицитације
1. Предмет продаје су основна средства ПКБ Корпорације а.д. Београд (у даљем тексту:
ПКБ Корпорација) која нису у употреби - половна пољопривредна механизација
(трактори, прикључне машине, делови заливног система), расходована путничка
и теретна возила, и резервни делови за машине.
2. Средства која се продају налазе се у организационим деловима ПКБ Корпорације, на
локацијама: Падинска Скела, Јаково, Доње Поље, Јабучки Рит, Глогоњски Рит,
Ковилово, Падинска Скела, Бесни Фок, Врбовски, Дунавац и Чента.
Списак средстава која се продају у виђеном стању, појединачно (са почетним
појединачним ценама), и списак средстава која се продају као секундарна сировина (са
измереном тежином), као и Услови лицитације, биће доступни на интернет
страници ПКБ Корпорације www.pkb.rs, а могу се преузети и на пријавници, у
управној згради ПКБ Корпорације, Падинска Скела, Индустријско насеље бб. У
списковима је, поред сваког предмета продаје назначен број предмета, његова почетна
цена, и локација на којој се налази.
3. Разгледање понуђених средстава могуће је обавити од 08.08.2017. године до
18.08.2017 године, у периоду од 07 - 14 часова, уз претходни договор са контакт
особом из тачке 13. овог Огласа.
4. Средства која се продају појединачно, продају се у виђеном стању, по принципу
„виђено-купљено“, без права купца на рекламацију која се односи на исправност,
комплетност и техничке карактеристике купљеног средства.
5. Јавна продаја путем лицитације одржаће се 25.08.2017. године у управној згради ПКБ
Корпорације (велика сала), Падинска Скела, Индустријско насеље бб, са почетком у 9
часова.
6. Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица (представник правног
лица мора да поседује писмено овлашћење за учешће на лицитацији), која уплате –
положе кауцију у износу од 20% од почетне цене предмета лицитације који
лицитирају. Кауција се може положити уплатом готовине на благајни ПКБ
Корпорације а.д. (Падинска Скела, Индустријско насеље бб) или на текући рачун ПКБ
Корпорације а.д. бр. 105-500036-26 код АИК банке, уз назнаку: “Кауција за предмет
лицитације бр.___”. Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један) дан пре дана када
је заказана лицитација.
Право учешћа на лицитацији немају запослени у ПКБ Корпорацији а.д. Београд.
7. Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији
која спроводи лицитацију, признаницу о уплати кауције. Уз оригинал доказа о уплати

кауције понуђачи су обавезни да доставе и фотокопију личне карте (физичка лица),
односно фотокопију извода из АПР или другог одговарајућег регистра не старије од 6
месеци, и фотокопију ОП обрасца лица овлашћеног за заступање (правна лица).
8. Кауција се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се
иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Осталим понуђачима
положена кауција се враћа у року од 5 (пет) дана на исти начин како је положена.
9. Учесник у лицитацији који буде проглашен за купца, дужан је да у року од 3 (три)
дана по обављеној лицитацији закључи уговор о купопродаји лицитираног средства.
10. Купац је дужан да купопродајну цену уплати у року од 5 (пет) дана од закључења
уговора. Ако купац не приступи закључењу уговора, или не уплати постигнуту
купопродајну цену у наведеном року,продаја се сматра неважећом, а купац губи право
на повраћај кауције.
11. Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 15 (петнаест) дана од дана
закључења уговора. У супротном, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена
средства неће бити враћена. Приликом преузимања предмета лицитације, купац ће
преузети и пратећу документацију предмета лицитације, уколико иста постоји.
12. У случају одустајања од поступка продаје, одлука о одустајању неће бити објављена, а
ПКБ Корпорација неће бити одговорна, ни на који начин, за стварну штету и
изгубљену добит, или било какву другу штету коју понуђач може претрпети услед
одустајања.
13. Сва потребна обавештења и информације могу се добити на моб. телефон. 069-83-84197, контакт особа Милош Чубра.

ПКБ КОРПОРАЦИЈА А.Д. БЕОГРАД
ПАДИНСКА СКЕЛА

