ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручипца:

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

Адреса наручипца:

Земун, ул. Рада Кпнчара бр. 46

Интернет страница наручипца:

www.dzzemun.org.rs

Врста наручипца:

здравство

Врста ппступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Дпбра

За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке,
За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва,
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке:

„Стоматолошки потрошни материјал“
ОРН 33140000
33141800 Зубарски потрошни материјал

Брпј партија, укпликп се се предмет набавке пбликује у више партија:
3 ( три)
Ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, прганизације
или привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и
заппшљаваое инвалидних лица:
Уговор није резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица

У случају прегпварачкпг ппступка разлпг за примену и пснпв из закпна:

Акп се закључује пквирни сппразум, време трајаоа пквирнпг сппразума и брпј ппнуђача са
кпјим наручилац закључује пквирни сппразум:

У случају ппднпшеоа електрпнске ппнуде, примене електрпнске лицитације или система
динамичне набавке - пснпвни ппдаци п инфпрмаципнпм систему наручипца и
неппхпдним техничким услпвима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рпк трајаоа система:

У случају пбавезе ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем прпценат вреднпсти набавке кпји
се извршава прекп ппдизвпђача:

Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра:
Најнижа понуђена цена

Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адресa где је кпнкурсна
дпкументација дпступна:
www.dzzemun.org.rs

Адресa и интернет адресa државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп
дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при
заппшљаваоу, услпвима 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

Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног
отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Дом здравља „Земун“, ул.
Рада Кончара 46, Земун, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 23/2014 Набавка добара „Стоматолошки потрошни материјал“, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На
полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Рок
за достављање понуда је 11.08.2014. године до 10,00 часова, сагласно чл. 95. ставу 2. тачка
1.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 11.08.2014. године у 10,15 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Рада Кончара 46, Земун.

Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:

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.

Рпк за дпнпшеое пдлуке:

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року oд
10 дана од дана отварања понуда

Лице за кпнтакт:

Снежана Јаканоски, дипл.правник, тел. 307-62-34

Остале инфпрмације:
Понуда се подноси на српском језику.
Пратећа техничка и каталошка документација мора бити и на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.

