На основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Ваљево број ОБВ-018049 од 14.12.2016. године, в.д. директора Опште болнице Ваљево објављује
ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ, НЕИСПРАВНОГ ЦТ СКЕНЕРА
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ЛИЦИТАЦИЈОМ
Оглашава се продаја путем јавне лицитације расходованог, неисправног ЦТ
Скенера SOMATOM Sensation 16, произвођача Siemens, година производње 2004.,
серијски број 50343.
Почетна цена предмета лицитације износи 4.600.000,00 рсд. и иста обухвата
његову демонтажу и транспорт на терет купца.
Право учешћа на лицитацији путем достављања понуда имају сва правна и
физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у висини од 10% од
почетне цене апарата на благајни Опште болнице Ваљево или на текући рачун
број: 840-840667-30 отворен код Управе за трезор, са назнаком «за лицитацију»
Отварање понуда је јавно и заказује се за дан 05.01. 2017.године, са
почетком у 12,00 часова у сали за састанке управне зграде Опште болнице Ваљево,
Синђелићева 62.
Понуде доставити у затвореним ковертама на адресу: Општа болница
Ваљево, Правна служба,
Синђелићева бр.62 , уз назнаку: ПОНУДА ЗА
ЛИЦИТАЦИЈУ - НЕ ОТВАРАТИ, предајом на пошту или на писарницу Опште
болнице Ваљево на истој адреси , најкасније до 05.01.2017.године до 11,30 часова.
На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, адресу и број телефона
понуђача.
Разгледање предмета лицитације може се обавити пре отварања понуда
сваког радног дана у времену од 9-14 часова, у простору Службе радиологије
Опште болнице Ваљево, улица Пастерова бб.
Особе за контакт: Марија Ивановић, тел. 064/ 8321-090 и Драган
Будимировић, тeл. 064/ 8321- 312, код којих се може извршити увид у последњи
извештај овлашћеног сервисера о стању апарата.
На лицитацији ће се изабрати најповољнији понуђач, односно лице које
понуди највишу цену.
Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у
купопродајну цену.
Учесниku јавне лицитације који не будe изабран као купац враћа се
уплаћени депозит у року од 7 дана од дана завршетка лицитације.
Правни субјекти који могу да поднесу пријаву и узму учешће у
поступку лицитације морају имати лиценцу за обављање радијационе
делатности послова промета са изворима јонизујућег зрачења, издату од
стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност
Србије.

