ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

ул. Бојанска бр. 16,Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.dzvracar.org.rs/

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 мобилне телефоније ЈН 19-2017
Ознака из општег речника набавке : ОРН 64212000

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

Предметна набавка није обликована по партијама
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:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“
Елементи критеријума економски најповољније понуде су:
• Цена минута разговора ка бројевима у мрежи понуђача- макс 30 пондера
• Цена минута разговора ка бројевима ван мреже понуђача- макс 30 пондера
• Цена минута разговора ка бројевима у фиксној телефонији- макс 15 пондера
• Цена СМС поруке- макс 15 пондера
• Цена месечне претплате- макс 10 пондера
УКУПНО 100 ПОНДЕРА
Начин пондерисања је дефинисан конкурсном документацијом за ЈН 19-2017.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска 16,III спрат
соба 302, сваког радног дана од дана објаве позива за подношење понуде у времену од 08,00 до 13,00 часова
или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке –www.portal.ujn.gov.rs , на порталу јавних набавки
града Београда https://nabavke.beopgrad.rs или сајту Дома здравља„Врачар''– http://www.dzvracar.org.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:
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 9 дан од дана када је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (не рачунајући дан
објављивања) . Благовремена понуда је она понуда која стигне код наручиоца 9 дана, до 09,00 часова. Ако 9. дан
падне у нерадни дан,рок је први наредни радни дан.
Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом, препоручено или лично на адресу наручиоца Дома
здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска бр. 16, Београд. Понуду доставити у затвореној коверти,кутији са обавезном назнаком
„НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку 19-2017- Услуге мобилне телефоније
Понуда се подноси у затвореној коверти , кутији тако да се са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 29.06.2017 године до 09,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити јавно, на дан истека рока, у 10,00 часова у згради Дома
здравља ,,Врачар'', трећи спрат , соба 302 .Наручилац задржава право да промени место
отварања понуда о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.
Јавно отварање понуда обавиће се 29.06.2017 године у 10,00 часова.

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

Јавно отварање подразумева присуство представника понуђача
који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,
оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

у року од 10 дана

Служба за јавну набавку
dzvracar@yubc.net

