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Македонскиот центар за меѓународна соработка огласува продажба на патнички возила
со прибирање на писмени понуди

    
    -  Предмет на продажба  

  

Се продаваат патнички возила, во сопствeност на Македонски центар за меѓународна
соработка (МЦМС) на ул. Никола Парапунов 41а, пф.55, 1060 Скопје, и тоа:

            Тип на возило   Број на рег. таблички  Год. на производст.   Поминати километри
 Состојба
 
    Ланд Ровер - Дискавери  СК 396 ЈФ   1999 (дек.)   238.000
 исправна
 
    Ланд Ровер - Дискавери  СК 394 ЈФ   1999 (дек.)   235.000
 исправна
 
    Ауди Q5   СК 8773 АЦ   2009 (ное.)   90.000
 исправна
 
      

 Возилата се регистрирани и редовно сервисирани (имаат сервисна книшка).

    
    -  Начин на продажба  

  

Продажбата ќе се изврши со прибирање на писмени понуди.
Понудувачите со претходно закажување кај контакт лицето, може да ги прегледаат
патничките возила од 23.06.2014 (понеделник) до 27.06.2014 година (петок) од 09 до 15
часот.
Продажбата ќе се врши по принципот видено–купено.

    
    -  Рок и место за поднесување на понуди  

  

Рокот за поднесување на понуди е 27 јуни 2014 година (петок), во 15 часот.
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Понудите се поднесуваат директно во архивата на МЦМС со назнака „за продажба на
патнички возила“.
Во понудата треба да се нагласи за кое возило се однесува и вкупниот понуден износ во
македонски денари (со вклучен ДДВ).

    
    -  Право на учество  

  

Право на учество имаат сите правни и физички лица.

    
    -  Одлука за избор и договор  

  

Одлуката за избор на најповолен понудувач ја донесува Одборот на директори на
МЦМС. Основниот критериуми за избор е понудената цена.
МЦМС го задржува правото да избере понуда само за едно или две од понудените
возила или пак да не избере ниедна понуда.
Со избраниот понудувач се склучува договор. Данокот на додадена вредност, нотарски
трошоци и други трошоци, паѓаат на товар на купувачот.

    
    -  Дополнителни информации  

  

Контакт лице: Кренар Кука, е-маил: kkk@mcms.mk, тел.: 078/985-310.

 2 / 2


