На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015у даљем тексту ЗЈН)

Дом Здравља «Др Милорад Мика Павловић» Инђија, Српскоцрквена 5
објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добра – санитетског потрошног
материјала ЈН OП број 1/2016
1.Дом здравља "Др Милорад М Павловић", Срскоцрквена бр. 5, Инђија,
www.dzindjijа.rs, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде за јавну
набавку добара- Набавка санитетског потрошног материјала.
2. Врста наручиоца: Здравство
3. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом
32.ЗЈН.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 33140000 –
медицински потрошни материјал.
5. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чланом 75. и 76. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о
испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном
документацијом.
6. Понуде са варијантама нису дозвољене.
7. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом за јавну набавку добара – санитетског потрошног материјала-ОП ЈН
број 1/2016 .
8. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки, на интернет страни Наручиоца www.dzindjijа.rs дана 08.03.2016 године.
9. Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се
непосредно или путем поште најкасније до 10:00 часова 07.04.2016 године на
адресу: ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» Инђија, Српскоцрквена 5, 22320 Инђија
канцеларија 267- општи послови сваког радног дана од 7 до 14 часова , у затвореној
запечаћеној коверти, са назнаком “Понуда за јавну набавку добaра санитетског
потрошног материјала партија број _____“.ОП ЈН бр. 1/2016 НЕ ОТВАРАТИ”.
10. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на
полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача,
име и презиме и број телефона особе за контакт као и email адресу.
Рок важности понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда.
11. Јавно отварање понуда биће одржано 07.04.2016 године у 10:30 часова, у
просторијама Наручиоца у Инђији, у Дому Здравља «Др Милорад - Мика Павловић» ,
Српскоцрквена 5, Канцеларија 269. Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва
заинтересована лица.
Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. У поступку отварања понуда
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.
12. За партије 1,2,4,7 и 31 Уговор ће се доделити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“ а За партије 3,5,6,8 до 30, 32-72 „економски најповољнија понуда .
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда.
13.Особе за контакт: Иванчевић Љиљана, главна сестра ( за техничку спецификацију) и
Томислав Раденковић e-mail: javnenabavke@dzindjija.rs , сваким радним даном од 7 до
14 часова.

