ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Подаци о наручиоцу
ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 11080 Београд-Земун, ул. Раде Кончара 46
Интернет страница:www.dzzemun.org.rs
2. Поступак јавне набавке
Услуге се набављају у поступку јавне набавке мале вредности.
На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга 03/1365 од 20.05.2014. године,
наручилац позива понуђаче да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном документацијом.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр.15/2014 набавка услуга-Чишћење септичких јама шифра OРН
-90440000- Услуге чишћења септичких јама, биће ближе одређен у конкурсној документацији.
4. Обавештење о припремању и подношењу понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом
5. Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште. Уколико понуђач подноси
понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина. Коверат са
понудом мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити: број ЈНМВ и
предмет јавне набавке. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт
и печат на месту затварања понуде.
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља Земун, 11080 Београд, Рада Кончара 46.
Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда,
почиње тећи наредног дана од дана објављивања позива.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 06.06.2014. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан
сматраће се први следећи радни дан.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног термина.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
6. Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 1. на 3. спрату Дома здравља Земун, у Београду,
Рада Кончара 46, истог дана по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 10:15 часова, тј
26.06.2014. ГОДИНЕ У 10:15 часова.
Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити
благовремено обавештени.
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и потписано
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
7. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 07:00–14:30 часова на
e-mail dzztender@gmail.com

