ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општа болница Сента

Адреса наручиоца:

Карађорђева 64, Сента 24400

Интернет страница наручиоца:

www.hospitalsenta.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

Набавка реагенаса и ИД картица,шифра из општег речника 33969100 – реагенси за
одређивање крвне групе

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:

најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију на
интернет страници: www.hospitalsenta.rs, односно 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:
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и слично се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија Републике Србије - www.mfin.gov.rs
2. Пореска управа Републике Србије - www.poreskauprava.gov.rs
3. Министарство пољопривреде и заштите животне средине - www.mpzzs.gov.rs
4. Агенцијa за заштиту животне срединe - www.sepa.gov.rs
5.Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуду треба доставити у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст:
“Понуда – не отварај, Набавка реагенаса и ИД картица”, на адресу Карађорђева брoj 64,
24400 Сента. На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуђач понуду подноси лично предајом у писарници или путем поште. Ако је понуда
поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац
ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да
је поднета неблаговремено. Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 01.03.2019.
године до 09,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда вршиће се јавно, дана 01.03.2019. године у 09,15 часова у великој сали
Управне зграде Опште болнице Сента, Карађорђева брoj 64.

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

Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуда, предаје оверено и
потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која
присуствује отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од
дана отварања понуда, односно по истеку рокова за
подношење захтева за заштиту права.
Радним данима од 6,30-14,30 часова
Јудит Батори, E-mail адреса: javnenabavke@hospitalsenta.rs

Остале информације:
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информцијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача
и слично), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима
на Порталу за јавне набавке из претходног става.

