ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

ДОМ ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ
ул.Републике бб, 32230 Гуча

Интернет страница наручиоца:

www.dzlucani.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:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 7/2019 су услуге сервисирања
моторних возила за потребе Дома здравља Лучани (на период од једне године).
Назив и ознака из општег речника набавки: 50110000 – услуге поправки и одржавања
моторних возила и припадајуће опреме.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Ова јавна набавка је обликована у 5 /пет/ 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:
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга бр. 7/2019 – Сервисирање
моторних возила за потребе Дома здравља Лучани ( на период од једне године),
донеће се применом критеријума "економски најповољнија понуда". Елементи
критеријума су детаљно разрађено у тачки 5.18. конкурсне документације:
"Критеријум за доделу уговора" .

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки:
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца: www.dzlucani.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:Дом здравља Лучани, ул. Републике бб, 32230
Гуча, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати: 7/2019– Сервисирање моторних возила
за потребе Дома здравља Лучани (на период од једне године)“ поштом, или лично преко писарнице
наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као
и име особе за контакт и е-mail адресу.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 17.06.2019. године до 13.30 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Служби за
економске,финансијске и правне послове Дома здравља Лучани, ул. Републике бб,
Гуча
Дан и сат отварања понуда: 17.06.2019.године у 13.45.часова.

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

Време и начин подношења пуномоћја:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Предста
вници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће пр
едати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10
(десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три)
дана од дана њеног доношења.
Служба за техничке послове , Жељко Славковић тел./факс 032/854-539
e-mail: dzguca.racunovodstvo@gmail.com.

