ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Подаци о наручиоцу
Дом здравља ,,Врачар'',Београд,ул. Бојанска бр. 16
2. Поступак јавне набавке
Поступак јавне набавке мале вредности
На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга бр. 02/1327
од 06.07.2015 . године,
наручилац позива понуђаче да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном документацијом.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности 27-2015: Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме ,
Набавка је обликована у седам партија и то:
партија 1- Aпарати за дијагностику и терапију на одељењу физикалне медицине
партија 2 – Aпарати за дијагностику (ЕКГ апарати,холтери ,дефибрилатор и апарати на
служби медицине рада)
партија 3 – Aпарати за дијагностику на одељењу гинекологије ( колпоскопи,микроскопи и
стерилизатори)
партија 4- Аналајзери за биохемију и хематологију
партија 5 –Центрифуге у служби лабораторијске дијагностике
партија 6 –Апарати за ултразвук
партија 7 –Аналајзери за електролите и коагулацију

Ознака из општег речника набавке: 50400000
4. Обавештење о припремању и подношењу понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом за ЈН 27-2015.
Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља ,,Врачар'' ул.
Бојанска 16,III спрат соба 302 или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs ,портала јавних набавки града Београда https://nabavke.beopgrad.rs или
сајта Дома здравља „Врачар''– http://www.dzvracar.org.rs/
5. Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
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. Уколико
понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина.
( Пријем поште : радни дани од понедељка до петка у периоду 07,00- 15,30 часова)
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:Дом здравља ,,Врачар'',ул.
Бојанска бр. 16, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Поправка и сервисирање
постојеће медицинске опреме , ЈН бр 27-2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
За Партију _________________________________.(обавезно навести назив и број партије)
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене
партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки до 09,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи
наредног дана од дана објављивања позива.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ ДО 09,00 ЧАСОВА ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА ОДРЕЂЕНОГ ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан
сматраће се први следећи радни дан.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног термина.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
6. Врста критеријума за доделу Уговора , елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор и
методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума ,,најнижа понуђена цена''. ( Укупна
вредност без Пдв-а из Обрасца структуре цена – Обр бр. 5)
7. Елемент критеријума на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више
понуда са истом понуђеном ценом је:
Први критеријум: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену , као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је у понуди навео дужи гарантни рок на извршене услуге.
Други критеријум: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни рок на
извршене услуге, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је навео дужи рок важења понуде.
8. Подаци о државном органу или организацији , односно органу или служби територијалне аутономоје
или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама ,
заштити животне средине, заштити при запошљавању , условима рада и сл., а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
9..Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 302 на III спрату Дома здравља ,,Врачар'',истог дана по
истеку рока за подношење понуда, са почетком у 10,00 часова.
Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити благовремено
обавештени.
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и потписано
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
10. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или путем факса. :
Адреса: ул. Бојанска бр. 16,Београд; Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net; Факс:011/6458-822

