
Број: 1249/3-3 
                                                                                                                                        Датум: 21.03.2018. године 
 
На основу Одлукa управног одбора број 11818/7 од  28.12.2015. године и 1688/2 од 28.02.2017. године, 
чл. 23 Статута КБЦ ‘’Бежанијска коса’’ и  Одлуке  о покретању поступка јавног надметања – лицитације 
за продају расходоване опреме 1249/1-1  од 21.03.2018. године, доносим  , Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“ објављује 
 

О Г Л А С 

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА- 

ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТКУП РАСХОДОВАНЕ ОПРЕМЕ 

 
Предмет јавног надметања je  откуп расходоване и отписане опреме и то: 

 ТИП АПАРАТА Почетна цена без 
обрачунатог ПДВ-а 

1 „PHILLIPS“ ангио апарата INTEGRIS V3000 и „SIEMENS 
mobilet + E“ рентген апарата са демонтажом. 

30.000,00 

2 Електронске софтверске опреме из контролне собе магнета 100.000,00 

 
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене цене. Понуђач који да 

најповољнију цену за откуп расходованoг ангио опреме у обавези је да изврши и демонтажу и одвоз 

наведене опреме о свом трошку и у року од 5 дана од потписивања уговора. 

Понуђач може дати учествовати у лицитацији и дати понуду за једну, две или све партије. Понуђена цена 

се даје за сваку партију на којој понуђач учествује понаособ. 

Јавно надметање извршиће се прикупљањем писмених понуда у затвореним ковертама у једном кругу. 

Рок за достављање понуда је 26.03.2018. године. 

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка лица, предузетници и правна лица која 
испуњавају све захтеване услове. 
Сваки понуђач је обавезан да до дана јавног надметања уплати на рачун Клиничко болнички центар 
„Бежанијска коса бр. 840-633667-36 износ од 10% почетне цене за сваку партију на коју учествује на име 
депозита. 
Депозит се неће вратити најповољнијем понуђачу који не закључи уговор. Депозит се враћа понуђачима 
који не успеју на јавном надметању, у року од два радна дана од дана одржавања јавног надметања. 
Понуда се даје на износ у динарима без обрачунатог ПДВ-а.  На понуђени износ откупа, изабрани 
понуђач плаћа порез на додатну вредност. 
Право да учествује на јавном надметању има сваки учесник чија пријава за учествовање, са свим 
траженим прилозима, буде приспела у предвиђеном року. 
Пријава за јавно надметање мора да садржи: 

- за  предузетнике: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број и 
копију решења о упису у регистар код надлежног органа; 

- за правна лица: пословно име, седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар 
код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од 
шест месеци; 

- изјаву да ће  извршити и демонтажу и одвоз опреме о свом трошку  
- изјаву да поседује лиценцу/дозволу за рад са апаратима са извором јонизујућег зрачења у складу 

са позитивним прописима 
- доказ о уплаћеном депозиту 
- да наведу број рачуна на који ће се извршити повраћај уплаћеног депозита. 



Приложена документација може бити на оригиналу или фотокопији . 
Подносилац неблаговремене и непотпуне пријаве нема право учешћа у јавном надметању. 
Поступак јавног надметања спровешће се и уколико се на оглас пријави само једно заинтересовано лице, 
које прихвати почетну цену. 
Пријаве за учествовање у јавном надметању, са прилозима, подносе се писарници Клиничко болничког 
центра „Бежанијска коса, или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Клиничко болнички 
центар „Бежанијска коса, 11080 Земун, ул. Бежанијска коса бб.  са назнаком: „Пријава на оглас јавног 
надметања- лицитације за откуп расходоване опреме“. На коверти назначити пословно име, адресу 
седишта, број телефона и интернет адресу лица које се пријављује на оглас као и за коју/које партије даје 
понуду. 
Рок за подношење пријава је 26.03.2018. године до 11.00 часова. Јавно надметање ће се одржати 
26.03.2018. године у 11.30 часова у КБЦ  „Бежанијска коса“ зграда старе поликлинике- Одсек јавних 
набавки. 
Заинтересована лица могу извршити увид у понуђену опрему сваког радног дана од 10h-14h. 
Лице за контакт и информације: Тијана Миовчић (тел: 011/3010-706). 
У случају одустајања од закључења уговора од стране најповољнијег понуђача, закључење уговора се 
може понудити првом следећем најповољнијем учеснику јавног надметања. 
Ако учесника у јавном надметању заступа пуномоћник, исти је обавезан да пре јавног надметања достави 
уредно пуномоћје за заступање, оверено од стране надлежног органа. 
О одржаном јавном надметању води се записник, који се доставља присутним учесницима по завршетку 
јавног надметања. 
                                       


