ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"

Адреса наручиоца:

НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75

Интернет страница наручиоца:

www.dzns.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

ЈН 31/17 - КОМПРЕСОРИ (2 комада)
33100000 - Медицинска опрема

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

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:
максимално 50%

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

КРИТЕРИЈУМ за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
1. Укупна цена
90 пондера
2. Пост-гаранцијско одржавање апарата
10 пондера
Укупно: 100 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
www.dzns.rs
http://portal.ujn.gov.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:
1.Министарство финансија -Пореска управа Републике Србије http://www.poreskauprava.gov.rs./
2. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије htpp ://www.minrzs.gov.rs/
3. Агенција за заштиту животне средине – htpp ://www.sepa.gov.rs/
4.Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - htpp:// www.merz.gov.rs/

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом
на адресу:
Дом здравља "Нови Сад", Нови Сад, улица Булевар Цара Лазара 75, поштом или преко
писарнице Дома здравља "Нови Сад".
Писарница ради сваки радни дан од 7,00 до 14,00 часова.
Подношење понуда је до 19.06.2017. године до 10,30 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току
истог дана 19.06.2017. године, у 11,00 часова, у малој сали (број 13) на првом спрату управне
зграде Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Булевар Цара Лазара 75.

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

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу
пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица.
Присутни представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово
присуство.
Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује
поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у поступку
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење одлуке не може бити дужи од 25 дана од
дана отварања понуда

Лице за контакт:

Одсек јавних набавки и контролинга
Електронска адреса: dzns@eunet.rs
Телефон:021/4879-030, 4879-031,4879-032

Остале информације:

