ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Здравствени центар "Аранђеловц"-Аранђеловац

Адреса наручиоца:

Краља Петра Првог бр. 62 Аранђеловац

Интернет страница наручиоца:

www.zcarandjelovac.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Транспортни инкубатор за новорођенче.
33152000 - инкубатори

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Јавна набавка није обликована по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријуми за доделу уговора је "најнижа понуђена цена". Приликом оцене понуда као
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.portal.ujn.gov.rs
www.zcarandjelovac.org.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном докумнетацијом и јавним позивом
наручиоца. Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту на
адресу наручиоца: Здравствени центар "Аранђеловац", ул. Краља Петра Првог 62, 34300 Аранђеловац, са
назнаком "НЕ ОТВАРАТИ ПОНУДУ 13-2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-транспортни инкубатор за
новорођенче. На полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица за
контакт именованог од стране понуђача.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда дo
29.09.2017.године до 11:30 часова. Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан,
сматраће се благовременом понуда примљена код наручиоца првог наредног радног дана до 11:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда вршиће се у сали за састанке у просторијама наручиоца последњег
дана за пријем понуда 29.09.2017 год. са почетком у 12 часова. Уколико је последњи дан
рока нерадни дан, понуда ће бити отворена првог наредног радног дана у 12 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати Комисији за
јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте,
потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени представник власник фирме).
Без оваквог овлашћења представник има право само на присуство, без права стављања
примедби на ток отварања и потписа записника.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће најкасније у року од 10 дана од отварања
понуда донети Одлуку о додели уговора.

Лице за контакт:

Јасмина Јовановић,дипломирани правник
Владимир Војиновић,службеник за јавне набавке

Остале информације:
Kомуникација се може вршити од понедељка до петка од 07h-14h. Питања која стигну после
14 часова рачунаће се као да су приспела следећег радног дана.
Комуникација се неће вршити данима који су одређени као државни празници и други
нерадни дани. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени
гласник РС“,бр.43/2001,101/2007,92/2011.).

