На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) упућује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Дом здравља „Земун“,
Адреса наручиоца: Ул. Рада Кончара 46, 11080 Земун
Интернет страница наручиоца: www.dzzemun.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Предмет набавке је: „Санитетски потрошни материјал“, oбликована по партијама.
Бр.набавке: 21-1.1.2/2020
ОРН: 33140000-медицински потрошни материјал
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у 7 (седам) партија:

Назив партије
Партија 1- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (медицинска пластика)
Партија 2- РУКАВИЦЕ И ЗАВОЈНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 3 - ФАРМАЦЕУТСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Партија 4 - ГИНЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 5 - ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИЗИКАЛУ И ОПШТУ МЕДИЦИНУ
Партија 6 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕКГ, УЛТРАЗВУК И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ
Партија 7 - ТРАКЕ ЗА ШЕЋЕР ЗA AПAРAT ACCU CHEK
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Портал службених гласила Републике Србије и база података, Портал ЈН и сајт наручиоца: www.dzzemun.org.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:
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs
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 – Дом здравља „Земун“, ул. Рада Кончара 46, Земун, у затвореној коверти са
назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 21-1.1.2/2020 - Набавка, „Санитетски потрошни материјал“, oбликована по партијама,
ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел.
Рок за достављање понуда је 17.12.2020. године до 10:00 часова, сагласно чл. 95. ставу 1, тачка 2.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 17.12.2020. године у 10:30 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси
Ул. Рада Кончара 46, Земун, соба бр.7-Aрхива, трећи спрат.
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 25 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Служба за јавне набавке, 011/316-00-39
Остале информације:
Понуда се подноси на српском језику.
Достављање узорака је обавезно.
Пратећа техничка и каталошка документација мора бити и на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац

