ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ПРОДАЈУ АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА
1. Дом здравља „Темерин“ објављује оглас за прикупљање писмених понуда за продају
АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА.
2 Предмет продаје је Аутоматски биохемијски анализатор, модел BT 2000+, 250 анализа на
сат, 50 позиција за узорке, 44 позиције за реагенсе, редовно сервисиран, година
производње 2008, коришћен у Дому здравља „Темерин“ почев од 25.11.2008.г.
3. Почетна цена је 243.938,00 динара.
4. Аутоматски биохемијски анализатор се продаје у виђеном стању, те се купац не може
позивати на његове физичке недостатке. Разгледање предмета лицитације може се
извршити уз претходну најаву, на број 021/210-2232, радним даном од 09-13 часова.
8. Право учешћа у поступку имају правна лица и предузетници који доставе уредне
пријаве у рокуод 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријава, односно писмена понуда, треба да садржи:
•

•

за ПРАВНА ЛИЦА – извод из привредног регистра (АПР) не старији од 6 месеци,
копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу
рачуна код пословне банке;
за ПРЕДУЗЕТНИКЕ - извод из привредног регистра (АПР) не старији од 6 месеци,
копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а),
уговор о отварању и вођењурачуна код пословне банке и фотокопију личне карте.

9. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ о уплати депозита у износу од 10.000,00
динара, који се уплаћује на жиро рачун Дома здравља „Темерин“ бр.840-350667-92, са
назнаком уплата депозита.
Депозит за учешће биће враћен понуђачима, осим оном који је дао најповољнију понуду, у
року од 10 (десет) дана од дана отварања писмених понуда. Оном понуђачу који да
најповољнију понуду, депозит ће бити урачунат у цену.
Уколико подносилац писмене понуде, који буде изабран за најповољнијег понуђача не
закључи уговор о купопродаји, губи право на враћање депозита.
10. Писмена понуда се подноси у затвореној коверти на адресу Дом здравља „Темерин“
Народног фронта 82, 21235 Темерин, Комисија за спровођење лицитације Аутоматског
биохемијског анализатора, са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуде се подносе

препорученом поштанском пошиљком или се могу предати лично у канцеларији секретара
Дома здравља „Темерин“, Народног фронта 82, зграда управе.
11. Неблаговремене, односно неуредне понуде биће одбачене.
12. Отварање понуда биће у просторијама Дома здравља „Темерин“, дана 05.12.2016.
године у 10,00 часова.
Комисија за спровођење поступка лицитације
Дома здравља „Темерин“

