Закажани продажби преку извршител
ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА

Р.бр.

Датум на закажана
продажба

Опис и локација на објектот/средство

Почетна цена ден/еур

Извршител

167.580 денари

Извршител Васил Донев од Струмица тел.
034/320-044

НЕДВИЖЕН ИМОТ

1

1/3 идеален дел од нива, класа 1, на КП 2303, во вкупна површина од 1197 м2 видно од
Имотен лист бр.1100 за КО Добрејци, Струмица

18.09.2015

Стан на бул. Јане Сандански бр.93 со површина од 68 м2 на КП 864, зграда 1, влез 001,
кат 02, стан 012 и лоѓии балкони и тераси на бул.Јане Сандански бр.93 со површина од 10
м2, зграда 1, влез 001, кат 02, стан бр.012 видно од Имотен лист бр. 7099 за КО Кисела
Вода 2
2

Стан на ул. Видое С.Бато бр.1/32 со површина од 55 м2 на КП 879 , дел 8, зграда 1, влез
01, кат МА, стан број 032, логии балкони и тераси на ул. Видое С.Бато бр.1/32 со површина
од 9 м2, на КП 897, дел 8, зграда 1, влез 01, кат мА, стан бр.032 и помошни простории на
ул. Видое С.Бато бр.1/32 со површина од 5 м2, на КП 897, дел 8 зграда 1, влез 01, кат ПО,
стан бр.032 видно од Имотен лист број 47098 за КО Кисела Вода 2

3.838.375 ден

Извршител Фанија Каламатиева од Скопје
тел.02/3296 885

29.09.2015
2.890.500 ден

ПОДВИЖЕН ИМОТ

1

1. 1 парче РЕНТГЕН апарат со статив маса и командан пулт,производител SIMENS Germanija, ТипМодел MulTix, фабрички број 3151820, година на производство 1985 – по цена од 12.500,00 евра
2. 1 парче МАМО Дијагностик ВС, производител PHILIPS Holandija, фабрички број 000232-009, година
на производство 1985 – по цена од 4.500,00евра
3. 1 парче МОБИЛЕН РЕНТГЕН апарат, производител
производител PHILIPS
PHILIPS Holandija,
Holandija,фабрички
фабричкиброј
број8550783,
8550783,
година на производство 1985 – по цена од 2.500,00 евра
4. 1 парче Апаратура за развивање филмови, година на производство 1985 – по цена од 600 евра
5. 1 парче апаратура за стрес-тест, производител Germanija, година на производство 2000 – по цена од
1.500,00 евра
6. 3 парчиња Ехо апарати со принтер, производител KRETZ Germanija, тип/модел Combison 311,
година на производство 1995 – по цена од по 500,00 евра
7. 3 парчиње ЕКГ апарати, производител Germanija, година на производство 1998 – по цена од по
800,00 евра
8. 1 парче Комбинирани Ехо и Екг апарати, производител HITACHI, тип/модел so kolor dopler, година на
производство 2000 – по цена од 3.500,00 евра
9. 1 парче Комбинирани Ехо и Екг апарати, производител SONOTRON VINGMENT, тип/модел CFM 700
RE, година на производство 2000 – по цена од 3.000,00 евра
10. 1 парче Комбинирани Ехо и Екг апарати, производител SIMENS Germanija, Тип-Модел Sonoline AC,
фабрички број 561343, година на производство 2007 – по цена од 4.000,00 евра
11. 1 парче компјутерски томограф (СТ), година на производство 2002, - по цена од 24.000,00 евра
12. 1 парче Магнетно- резонантен томограф (МРТ), година на производство 2002 – по цена од 36.000,00
евра
13. 1 парче Стоматолошка столица со прибор, производител italija, тип/модел ТС-6830, фабрички број
2528, година на производство 2007 – по цена од 2.640,00 евра или вкупна цена од 99.440,00 евра, која
вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање.

07.10.2015

99.440,00 евра

Извршител Христо Јованов од Скопје тел. 02
3224-794

30.09.2015

втор пакет 502.896,00
денари трет пакет
1.125.752,00 денари

Извршител Владо Мицковски од Кичево
045/223-488

ВТОР ПАКЕТ
2. III-Деловна опрема:
5. Машина за тулумба автоматска со кипер електричен,
6. Миксер од 50литри статичен со 4 инокс кабли,
7. Миксер рачен за 30 литри статичен,
8 Печка за слатки со шест етажи и аспиратор,
15.Печка за леб и пецива со три етажи,
16. Миксер со две кибли од 200литри, производител Гостол Словенија состојба 2,
17. Печка за пецива со шест етажи со комора и аспиратор,
18. Помошна опрема (делилица, векнарица, сито електрично,комора за киснење, комора за одржување) состојба 2,
вкупната проценета вредност за вториот пакет
изнесува 502.896,00 денари, која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање

2

ТРЕТ ПАКЕТ
IV-Подвижни предмети
1. Разладна комора за одржување 10м3, парчиња 1,
2. Печка за пецива со 6 етажи со комора и аспиратор, количина 1,
3. Миксер за тесто со две инокс кибли од 200л.
4. Ламинатор за кори 5м, количина 1,
5. Печка за пици со три етажи,
6. Витрина-топол стол за бурек и пица 3м, кол.1,
7. Витрина за слатки 2м, кол.1,
8. Гиро апарат со три грејачи, количина 1
9. Гиро апарат со четири грејачи, количина 1,
10. Разладен стол фрижидер 300x80cm, количина 1,
11.Систем за помфрит , количина 1,
12.Печка за бурек со две етажи,
вкупната проценета вредност за третиот пакет изнесува 1.125.752,00 денари, која вредност претставува почетна цена за
второто усно јавно наддавање.

*Напомена - На јавното наддавање може да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десетина) од утврдената вредност на предметното средство. Уплатата на
паричните средства на име гаранција се врши на жиро-сметките од горенаведените извршители, најдоцна еден ден пред јавното наддавање.
На понудувачите чија понуда не е прифатена гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.
Најповолниот понудувач-купувач на предметното средство е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба,
од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата помеѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

Со почит,
ТТК БАНКА АД Скопје

Датум, 22.09.2015 год.

