ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Адреса наручиоца:

Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Интернет страница наручиоца:

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:

ДОБРА : Потрошни материјал и резервни делови за медицинске апарате и опрему
различитих произвођача- резервни део за МР апарат АЕРА ,бр.26/20
ОРН: 34913000 - Разни резервни делови

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:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца: www.dragisamisovic.bg.ac.rs,
и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке

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.
Уколико се понуда предаје за више партија приликом паковања понуде део табеларног приказа конкурсне документације - обрасце понуда
треба паковати по редним бројевима партија од мањег ка већем броју партије ради лакшег исчитавања приликом отварања понуда.
Узорке паковати на начин да се недвосмислено може утврдити од ког су понуђача обавезно навести назив понуђача, број партије за коју се
прилаже узорак тј. број партије и ставке уколико се партија састоји од више ставки.
Понуду доставити на адресу: Јована Мариновића бр.4., Београд, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добара - Потрошни материјал и резервни делови за медицинске апарате и опрему различитих произвођача- резервни део за МР апарат
АЕРА ,бр.26/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.08.2020.године до 08:00 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана
17.08.2020. у 09:00 часова у просторијама Одељења за јавне набавке и комерцијалу, ул.
Хероја Милана Тепића бр.1, Београд.
У отварању понуда могу учествовати представници понуђача уз предходну предају писменог
пуномоћја

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

Представник понуђача може учествовати у постуку отварања понуда уколико приложи
пуномоћје Комисији за јавну набавку, у супротном може само присуствовати, без права
учешћа.

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: Др Ђорђе Лалошевић
Адреса: Београд, Хероја Милана Тепића бр.1
E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

