ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Адреса наручиоца:

ПАРК БРОЈ 4,

Интернет страница наручиоца:

www.banjakoviljaca.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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:

50000000 – услуге одржавања и поправки.

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

набавка je јединствена и 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:

критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
-код наручиоца на физичкој адреси,
- на интернет страници адреси наручиоца,
- на адреси Портала ЈН,
- на порталу службених гласила РС и бази прописа

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 финансијаи
привреде, интернет страници: www.mfp.gov.rs;
подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
интернет страници: 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 адреси Наручиоца:
Специјална болница за рехабилитацију,
Парк број 4, 15316 Бања Ковиљача,
понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:
"Понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга - Послови одржавања блатних канала Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, ЈН 05/2019 НЕ ОТВАРАТИ- отворити пред комисијом" . на полеђини коверте, понуђач уписује
своје податке и име лица за контакт, као и свој број телефона.
рок за достављање понуда је 04.02.2019. године у 11:30 часова сагласно ставу 2. На полеђини понуде треба да буде чисто исписан
назив и адреса понуђача, како би се у складу са чланом 3 став 1 тачка 31 Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да
неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.

Место, време и начин отварања понуда:

отварање понуда ће се извршити јавно, дана 04.02.2019. године у 12:00 часова у
просторијама "Библиотека" код 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 ЈН 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:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року
од 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Мирјана Дивнић

Остале информације:

