
„РИО“ доо Костолац 
 
 

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ 
ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 
 

1. Предмет продаје: половно путничко моторно возило, са следећим 

карактеристикама: 
Марке: PEUGEOT, модел: 508 ACTIVE 2.0 HDI, боја: 9М црна метализирана, 
број шасије: VF38DRHH8EL024672, број мотора: PSARH0210DYZE4118384, 
снага мотора: 120kW(163KS), погонско гориво: EVRO DIZEL, број путничких 
места: 5,облик и намена каросерије:Лимузина-седан, број осовина: 2, радна 
запремина мотора: 1997cm3,маса празног возила:1430 kg,највећа дозвољена 
маса:2075 kg,дозвољена носивост: 645 kg, година производње: 2014. година, 
датум прве регистрације: 06.03.2015. године, регистровано до 02.12.2022. 
године, у возном стању, пређена километража: 226 626 километара, редовно 
сервисирано у овлашћеном сервису. 
2. Право учешћа на јавном огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица. 
3. Заинтересована лица могу погледати наведено возило, на адреси „РИО“ доо 
Костолац, Ул. Николе Тесле бб, 12208 Костолац, радним данима у временском 
периоду од 10:00 до13:00 часова, контакт особа: Дејан Костић, бр. телефона: 
066/82-33-212. 
4. Наведено возило се не може продавати по цени нижој од почетне цене – 
921.134,00 динара.  
5. Откуп наведеног возила ће се вршити у виђеном стању и неће се примати 
никакве накнадне рекламације које се односе на квалитет и остале 
карактеристике предмета продаје. 
6. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.  

Примена жреба 

    Уколико након рангирања на основу критеријума за избор најповољнијег 
понуђача није могуће донети одлуку, изабраће се понуда и уговор  доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Продавац ће обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су најповољније након 
рангирања на основу критеријума за избор. Извлачење путем жреба продавац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписатина одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће прво извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након 
извлачења првог папира Продавац извлачи преостале папире један по један те 

сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. 



Понуђачима који не присуствују овом поступку, Продавац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 

7. Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, на адресу: за 
„РИО“ доо Костолац, Ул. Николе Тесле бб, 12208 Костолац, путем поште-
препоручено, или лично-предати на пријемници „РИО“ доо Костолац. Понуде 
морају бити достављене затворене, са видном напоменом на коверти: “Понуда 
за путничко моторно возило PEUGEOT - не отварати“. На полеђини омота 
(коверте) написати назив и адресу понуђача, телефон и име лица за контакт 
именованог од стране понуђача.  

8. Понуда мора да садржи: назив и седиште привредног субјекта, односно име 
и презиме за физичка лица, као и матични број, ПИБ, односно број личне карте 
и ЈМБГ, као и понуђену цену изражену у динарима без ПДВ-а. Уколико су 
понуђачи привредни субјекти дужни су да у прилогу понуде доставе извод из 
регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском 
индентификационом броју, а уколико је у питању физичко лице очитану личну 
карту. 
9. Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће бити узете у обзир. 
„РИО“ доо Костолац задржава право да не прихвати ниједну достављену 
понуду уколико му не одговарају понуђени услови. 
10. Рок за достављање понуде је 15.11.2022. године до 12 сати. 
11. Јавно отварање ковертираних понуда вршиће се дана 15.11.2022. године са       
почетком у 12,30 сати у просторијама „РИО“ доо Костолац. Отварање понуда 
ће се обављати по редоследу пристизања. 
12. Представници правних лица и предузетника морају имати одговарајућа 
оверена овлашћења да  могу присуствовати јавном отварању понуда, а 
физичка лица личну карту на увид,  да би могли активно да учествују у поступку 
отварања понуда, као и да би могли да потпишу и преузму Записник о 
отварању понуда. 
13. О избору најповољнијег понуђача одлуку доноси директор „РИО“ доо 
Костолац, а на основу предлога стручне Комисије “РИО“ доо Костолац, у року 
од 3 дана од датог предлога и иста ће бити достављена сваком подносиоцу 
понуде која је благовремена и уредна. 
14. Образац понуде за учешће у поступку продаје наведеног путничког 
моторног возила можете преузети на интернет страници „РИО“ доо Костолац, 
www.riokostolac.rs и на истом можете погледати слике наведеног возила.  
Особе за контакт: 

За техничка питања: Дејан Костић, бр. телефона: 066/82-33-212 
За комерцијална питања:Снежана Мрђен, бр. телефона: 066/82-33-259. 

http://www.riokostolac.rs/

