ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Клиничко-болнички центар
„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

Адреса наручиоца:

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

УСЛУГЕ: Одржавање и сервисирање немедицинских апарата и опреме,бр. 40/19
ОРН: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избoр нajпoвoљниje пoнудe ћe сe извршити примeнoм критeриjумa „Eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa“
Eлeмeнти критeриjумa:
1. Пoнуђeнa цeнa - 70 пoндeрa
2. Гaрaнтни рoк зa извршeнe услугe и угрaђeнe рeзeрвнe дeлoвe – 20 пoндeрa
3. Пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ – 10 пoндeрa
р.б. Eлeмeнт Пoндeр
1. Пoнуђeнa цeнa
Пoдкритeриjуми
70
1.1. УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA (Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI) - 60 пoндeрa
1.2. Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм - 10 пoндeрa
2. Гaрaнтни рoк зa извршeнe услугe и угрaђeнe рeзeрвнe дeлoвe 20
3. Пoст-прoдajнo сeрвисирaњe и тeхничкa пoмoћ 10
УКУПНO 100
1. Eлeмeнт критeриjумa Пoнуђeнa цeнa сe сaстojи oд двa пoдкритeриjумa:
1.1. УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA (Укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI) - 60 пoндeрa
1.2. Цeнa нoрмa чaсa зa утврђивaњe квaрa у oквиру групe пoслoвa и зa услугe кoje нису oбухвaћeнe спeцификaциjoм - 10 пoндeрa
УКУПНO: 70 пoндeрa
Пoдкритeриjуми:
1.1. УКУПНO ПOНУЂEНA ЦEНA прeдстaвљa укупнo збирнo свe ПOЗИЦИJE I+II+III+IV+V+VI) - 60 пoндeрa:
Пoдкритeриjум: Укупнa цeнa сe изрaчунaвa мaтeмaтичкoм фoрмулoм:
нajнижa укупнo пoнуђeнa цeнa ______________x 60 пoндeрa =___________

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсну документацију је могуће преузети на Порталу јавних набавки управе за јавне
набавке и сајту Установе: www.dragisamisovic.bg.ac.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр. 4. Београд, КБЦ „Др Драгиша Мишовић –
Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку УСЛУГА: Одржавање и сервисирање
немедицинских апарата и опреме, бр.40/19- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 16.01.2020. године до 08:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана
16.01.2020. у 09:00 часова у просторијама Наручиоца,ул. Хероја Милана Тепића бр. 1.
Београд. Отварању понуда могу присустовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача уз предходну предају
писменог пуномоћја.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од
дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је
обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе
пондера, када рок може бити 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Ристо Булатовић
Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1
E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

