
ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

Брус, Краља Петра Првог бр.9

на основу члана 11. Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 98/10 и 51/11), Одлуке Управног одбора Дома здравља
Брус број 41/17-3 од 07.04.2017.године, Одлуке Директора Дома здравља Брус број
154/17 од 28.04.2017. године,  расписује:

О  Г  Л  А  С – ЈАВНИ ПОЗИВ
 РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ   ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ

ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:

I –    Аутоклав  ТИП  300  - 1  комад,  вертикални  једнозидни  аутоклав  за
стерилизацију  бактериолошког  и  медицинског  материјала  суво-заштићеном
воденом паром притиска 2,5 бара и температуре 138, габаритних димензија 1020x
720x530 по почетној цени од 2.000,00 динара ;  

Аутоклав  се  налази  у  просторији за  складиштење расходованих  ствари у Дому
здравља Брус, и мoже  се разгледaти сваког радног дана у периоду од 08:00- 14:00
часова.  Апарат  се  отуђује  у  „виђеном  стању“,   без  права  купца  на  накнадне
рекламације.
Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити у Дому здравља Брус,
Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус, или преко телефона 
037/826-645  у времену од 08:00- 14:00 часова.

2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
Уплата постигнуте купопродајне цене врши се у динарима, на уплатни рачун Дома
здравља Брус број 840-419661-11 који се води код Управе за трезор или на благајни
Дома здравља Брус.
Рок плаћања купопродајне цене је 3 (три) дана од дана закључења купопродајног
уговора.
Покретне ствари отуђују се , у постојећем - "виђеном" стању, без права купца на
накнадне рекламације.

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Рок за достављање благовремене  понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања
огласа на интернет страници ДЗ Брус (  www.dzbrus.org.rs)  ,  а најкасније до
18.05.2017. године до 11:00 часова.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, 
Уредна и потпуна писмена понуда, поред осталог, мора да садржи: 
-  податке о подносиоцу понуде ( попуњене на пријави) и то:
-   за  физичка  лица:  име  и  презиме,  адресу  ,  бр.  личне  карте  са  приложеном
фотокопијом;

http://www.dzbrus.org.rs/


- за правна лица: назив и седиште, број  решења о упису правног лица у регистар 
привредних субјеката, број  рачуна код пословне банке код које има рачун, матични 
број пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за 
заступање (директор), његов потпис и печат;

- висину купопродајне цене;

Обрасци  пријаве  се  могу преузети  са  интернет  странице  установе  или  лично  у
администрацији Дома здравља Брус.

Понуде  се  достављају  у  року  од  8  (осам)  дана  од  дана  објављивања огласа,  на
адресу:
Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус  препорученом пошиљком
или се лично предају на писарници Дома здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 
1. спрат администрације, у затвореној коверти, на којој је јасно назначено:  „Понуда
за куповину покретних ствари- аутоклав  -НЕ ОТВАРАТИ“.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда у којој није наведена понуђена цена или је дата описно, неће се разматрати.

4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Поступак по јавном огласу, спровешће Комисија за спровођење отуђења покретних
ствари формирана решењем директора Дома здравља Брус, која ће у року од 3 (три)
дана  од  дана  отварања  понуда,  доставити  записник  са  извештајем  о  избору
најповољнијег понучађа. Одлука комисије је коначна.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива
за  закључење уговора,  са  Домом здравља Брус  ,  закључи  уговор  о  купопродаји
апарата.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (осам) дана
од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је
одустао од купопродаје,  у ком случају ће се расписати нови оглас ради отуђења
предметних покретних ствари.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
У  случају  да  два  или  више  понуђача  понуде  исту  купопродајну  цену,  као
најповољнија биће изабрана она која прва пристигне у просторије установе, а ако
није могуће изабрати ни тада најповољнију понуду, комисија задржава право да по
слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико  пристигне  једна  понуда  Комисија  може  узети  у  разматрање  приспелу
понуду.
Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста
није одговарајућа.


