На основу члана 60. а у вези са са чланом 55. став 1, тачка 2, и чланом 57 Закона о јавним
набавкама Републике Србије (,,Сл. гласник РС’’, број 124/12), Наручилац Специјална
болница за рехабилитацију објављује:
Позив за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности
Опрема за угоститељство
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, ЈН број 11/2015

Назив наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију
Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача
http://www.banjakoviljaca.rs
Врста наручиоца: Здравствена установа
Врста поступк јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Опис предмета јавне набавке (из општег речника јавних набавки):
39700000 - Апарати за домаћинство (електрични апарати)
39314000 – Професионална угоститељска опрема
39300000 - Разна опрема, угоститељска опрема
39000000 – Намештај, унутрашња опрема, уређаји за домаћинство
Јавна набавка се не спроводи у поступку по партијама.
Предмет набавке је: Опрема за угоститељство за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
- на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/Default.aspx или интернет адреси
наручиоца: www.banjakoviljaca.rs
- код Наручиоца, личним преузимањем, уз претходну најаву

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:
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет
адреса: www.merz.gov.rs
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs
Детаљи су садржани у конкурсној документацији.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног
отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална болница за
рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, у затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку број 11/2015 – Опрема за угоститељство за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију – НЕ ОТВАРАТИ, отворити пред Комисијом”
На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и број
телефона.
Рок за достављање понуда је 23.3.2015. године до 11:00 часова, сагласно чл. 95. ставу 2,
тачка 1.
Радно време Писарнице наручиоца је од 07:00 до 14:00 часова сваког радног дана.
Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 23.3.2015. године y 11:30 часова, у
просторијама Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку
отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање
понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и
потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника
понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 5 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт:
Бранка Марковић, Служба за јавне набавке, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs
Пријем елктронске поште сматраће се правовременим радним данима од 07:00 до 14:00
часова.

Остале информације:
Понуда се подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Набавка се финансира из сопствених средстава Наручиоца.

