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Број: 146 
Датум:16.04.2018.године  
Краља Петра Првог бр. 9 
 
објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање затворених писмених понуда за куповину старог папира из архиве  

Дома здравља Брус 
 
 Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна), која 
испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених 
понуда за куповину старог папира из архиве које продаје Дом здравља Брус. 
 
 Документација за продају старог папира  од дана објављивања јавног позива 
биће доступна и на интернет страници  Дом здравља Брус www.dzbrus.org.rs, 
одакле се може  преузети електронским путем. Сви заинтересовани понуђачи 
конкурсну документацију о купопродаји могу преузети и лично у објекту Дома 
здравља Брус, Краља Петра I бр.9., канцеларија помоћника дирекора на 1.спрату. 
 
 Папир се продаје по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве 
рекламације које се односе на квалитет и карактеристике старог папира 
 . 
 Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством. 
 
 Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на 
адресу Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.37220 Брус, непосредно (на 
писарници) или поштом препоручено. 
 
 Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину старог 
папира – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и адресу понуђача. 
 
 Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу 
са Упутством, најкасније до 25.04.2018., до 10:00 часова. Јавно отварање 
25.04.2018. у 10:30 часова у просторијама Дома здравља Брус, Краља Петра Првог 
бр.9.- канцеларија помоћника директора на 1. спрату.Овлашћени представници 
понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у 
отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка 
отварања понуда. 



 Понуде које су приспеле неблаговремено, биће враћене неотворене 
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
 Критеријум за оцењивање и избор најповољније  понуде је – највиша 
понуђена цена. 
 
  Рок за уплату понуђене цене и преузимање папира је најкасније у року од  8 
дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. 
 
 Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у 
Упуству.                    
 Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем 
email:dzbrus@mts.rs , pravnadzbrus@gmail.com, или путем факса број: 037/826-657. 
 
 Заинтересовани понуђачи могу разгледати место преузимања папира  која су 
предмет отуђења, у архиви Дома здравља Брус, ул Краља Петра Првог бр.9. сваког 
радног дана, у времену од 07:00- 14:00 часова, уз предходно одобрење директора 
Дома здравља Брус. 
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