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Дом здравља
„Др Симо Милошевић“
Чукарица
Акредитована здравствена установа

На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др закон 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и Одлуке о спровођењу
поступка ради отуђења кровног покривача Дома здравља „Др Симо Милошевић“ –Умка и
старе столарије Дома здравља „Др Симо Милошевић“ –Сремчица
бр. 601/1 од
15.08.2019. године,

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
расписује
ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КРОВНОГ
ПОКРИВАЧА СА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ – УМКА И СТАРЕ
СТОЛАРИЈЕ СА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ –СРЕМЧИЦА
1)

Ред.
Бр.
1.

Ред.
Бр.
1.

Предмет продаје:

Назив

Кровни покривач AL лима

Назив

Површина

Килажа

1240

Приближно 1850 кг
алуминијумског
лима

Килажа

Столарија од гвожђа
Приближно
1000 кг

Цена у
динарима без
ПДВ-а

Цена у
динарима без
ПДВ-а

Цена у динарима
ПДВ-ом

Цена у динарима са
ПДВ-ом

Прилог 1.

2) Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица
(домаћа и страна)
3) Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду
Документацију за јавну продају кровног покривача и столарије Дома здравља (у даљем
тексту: Документација) , која садржи Упутство, Образац понуде и Модел уговора,
заинтересовани понуђачи могу преузети на сајту Дома здравља http://www.dzcukarica.rs
Понуде се подносе искључиво на Обрасцу понуде, у затвореној коверти тако да се при
њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата, и не може се
накнадно мењати.Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за продају кровног
покривача и столарије –НЕ ОТВАРАТИ „ а на полеђини назив (правног лица) или име и
презиме (физичког лица) и седиште /адресу и број телефона , као и име особе за контакт .
За алуминијумски лим ( кровни покривач) и гвожђе (столарија) се подноси посебна понуда
, у посебној коверти са наведеном назнаком.
Образац понуде мора бити исправно попуњен и потписан, а за правно лице и оверен
печатом .Уколико Образац понуде није исправно попуњен , потписан , а за правно лице и
оверен печатом , понуда ће бити одбијена као непотпуна.
Понуђачи су у обавези да доставе Модел уговора попуњен , потписан и оверен печатом
од стране овлашћеног лица.
4) Рок и место подношења понуде
Понуде треба упутити на адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић“ , Пожешка бр.82.,
непосредно (на писарници) или поштом препоручено , најкасније до дана 26.08.2019.
године до 12:00 часова .
5) Место и време отварања писаних понуда
Комисијско отварања понуда ће се уз присуство овлашћених представника понуђача
спровести дана 26.08.2019. године у 12:15 часова у згради Дома здравља , на адреси
Пожешка бр.82.
6) Критеријум за избор најповољније понуде за куповину кровног покривача је
највиша понуђена цена за килограм алуминијумског лима (кровни покривач)
односно највиша понуђена цена за килограм гвожђа (столарија)
7) Рок за закључење уговора
Комисија ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од пет дана од дана
јавног отварања понуда.Одлука о избору најповољније понуде биће објављена на сајту
Дома здравља .Најповољнији (изабрани) понуђач ће бити позван да закључи уговор о

купопродаји (на основу Модела уговора који чини саставни део Документације). Са
понуђачем који буде изабран за најповољнијег биће закључен уговор о купопродаји , у
року од 7 дана од дана отварања затворених писаних понуда . Лим и гвожђе се продају у
виђеном стању и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и
карактеристике истих.
8) Рок за плаћање цене и последице пропуштања
Најповољнији (изабрани) понуђач је у обавези да у року од три дана од дана закључења
уговора о купопродаји уплати целокупан понуђени износ на рачун Дома здравља.Уколико
најповољнији (изабрани ) понуђач не изврши уплату купопродајне цене у прописаном року
, сматраће се да је одустао од куповине, а као најповољнији ће бити изабран први
наредни понуђач.
Информације понуђачи могу добити на телефон: 0614999399

У Београду, дана 16.08.2019. године

