ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца

Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

Адреса наручиоца

Барајево 11460,Светосавска бр.91

Интернет страница наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Врста предмета

www.dzbarajevo.com

Здравствена установа
Јавна набавка мале вредности
Радови

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:

ЈН MВ 2/2019
Радови на инвестиционом одржавању објекта Дома здравља“Др Милорад Влајковић “ Барајево
- 45311100-електроинсталације,
-45421000 замена врата 4 комада,
-45454000-санација ЗС Бељина ,
-45331110 реконструкција грејног система
- 45454000 санација амбуланте ЗА Велики Борак.
Број партија, уколико се предмет обликује у више партија:
5
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 адресу где је конкурсна документација
доступна:

Kонкурсну документацију је могуће преузети са сајта Дома здравља„Др Милорад Влајковић“
Барајево, као и са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђачи треба да доставе понуде најкасније до: 02.09.2019. године до 11:00 часова у канцеларију
Правне службе Дома здравља“Др Милорад Влајковић“ Барајево, ул. Светосавска број 91, 11460
Барајево. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ: ЈНMВ 2/2019, Радови на инвестиционом одржавању објекaта, обликован
у пет партија за партију ____ „НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или кутије навести тачан
назив и адресу понуђача. Понуда се може доставити поштом или лично, најкасније последњег дана
рока до 11:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање свих благовремено приспелих понуда ће се обавити 02.09.2019. године у 11:30
часова у просторијама Наручиоца, на адреси Дом здравља “Др Милорад Влајковић“ Барајево,
канцеларија правне службе, ул. Светосавска бр.91 11460 Барајево, у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка
јавног отварања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су
да представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења издата на меморандуму фирме
конкретног понуђача, оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача са прецизном
назнаком да су издата за учешће у поступку отварања понуда број ЈНMВ 2/2019.
Одлука за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке
биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Мирјана Косовић, Биљана Динчић телефон: 011 8300108,
email: dzbarajevo9@gmail.com

Лице за контакт:

Oстале информације:
/

