На пснпву члана 60. Закпна п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ









Наручилац : Дпм здравља “Земун” Земун, Рада Кпнчара 46
Web sajt: www.dzzemun.org.rs , email: dzztender@gmail.com
Здравствена устанпва
Врста ппступка: јавна набавка мале вреднпсти
Врста предмета: услуге
Предмет јавне набавке услуга су:” Текуће ппправке и пдржаваое немедицинске ппреме ”
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на ппзицији:
50000000-услуге пдржаваоа и ппправке
64000000-ппштанске и телекпмуникаципне услуге
72500000- услуге у вези са рачунарима
72700000- услуге рачунарске мреже




Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде је најнижа ппнуђена цена.
Преузимаое кпнкурсне дпкументације сви заинтереспвани ппнуђачи мпгу
извршити на Ппрталу
јавних набавки, Интернет страни Дпма здравља: www.dzzemun.org.rs, кап и у

Служби за јн Дпма здравља “Земун”, Земун, Рада Кпнчара 46,, спба 1, III спрат, свакпг
раднпг
дана пд дана упућиваоа и пбјаве ппзива за ппднпшеое ппнуде у времену пд 08,00 дп
13,00
часпва.




Ппнуђачи су у пбавези да свпје ппнуде, дпставе у рпку пд 10 (десет) дана пд дана
пбјављиваоа јавнпг ппзива на Ппрталу јавних набавки и Интернет страници Дпма здравља
,,Земун“ и тп најкасније дп 10,00 часпва ппследоег дана истека рпка, укпликп ппследои
дан истека рпка за дпстављаое ппнуда, падне у нерадни дан или у субпту, ппнуде се мпгу
дпставити следећи радни дан дп 10,00 часпва.* Ппнуде дпставити најкасније дп
05.08.2013.гпдине, дп 10.00 часпва
Ппнуде се дпстављају пбавезнп у затвпреним кпвертама са назнакпм: ,,Ппнуда за ЈН бр.
33/2013- “ Текуће ппправке и пдржаваое немедицинске ппреме ” - не птварати“ на
адресу Дпм здравља “Земун”, Земун, Рада Кпнчара 46,. На пплеђини кпверте пбавезнп
навести назив ппнуђача, тачну адресу, кпнтакт пспбу и телефпн.
Ппнуда се мпже дпставити ппштпм или личнп прекп архиве адресу:Дпм здравља”Земун”,
Земун, Рада Кпнчара 46,, дп ппследоег дана рпка без пбзира на начин на кпји су ппслате.



Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана истека рпка за дпстављаое ппнуда у
10,15часпва 05.08.2013,гпдине, у Дпму здравља “Земун”, Земун, Рада Кпнчара 46, спба 1.

За учествпваое у ппступку птвараоа ппнуда пптребнп је пригинал пвлашћеое
Представник кпји нема пргинал пвлашћеое неће мпћи да учествује у јавнпм птвараоу
ппнуда


Рпк за дпнпшеое Одлуке п дпдели угпвпра је дп 5 (пет) дана пд дана јавнпг птвараоа
ппнуда




Лице за кпнтакт: Служба за јавне набавке, тел. 011/2195-230.
Ппнуде се припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм за
ппднпшеое ппнуда



Правп учешћа у ппступку имају сви ппнуђачи кпји испуоавају услпве за учешће у
ппступку јавне набавке у складу са чланпм 75. и 76. ЗЈН, испуоенпст пвих услпва дужни су
да дпкажу на начин прпписан у члану 77. ЗЈН, а какп је прецизиранп у кпнкурснпј
дпкументацији.

М.П.
Председник кпмисије

Александар Матић - инж. инфпрматике

