ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Завод за јавно здравље Кикинда у Кикинди

Адреса наручиоца:

ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда

Интернет страница наручиоца:

www.zavodki.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Партија 1 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА - 33140000ЛА21 – Медицински потрошни материјал
Партија 2 - ДИЈАГНОСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ II - ОРН 33696200ЛА21 реагенси за тестирање крви,
за лабораторијске намене
Партија 3 – КИВЕТЕ ЗА МИКРОТАЛСНУ ПЕЋ ЗА РАЗАРАЊЕ УЗОРАКА ПРОИЗВОЂАЧА MILESTONE
- ОРН 38900000ЛА21 разни инструменти за мерење и испитивање, за лабораторијске намене
Партија 4 – ПОТРОШНА ОПРЕМА ЗА АПАРАТЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПЕРКИН ЕЛМЕР - ОРН
38900000ЛА21 разни инструменти за мерење и испитивање, за лабораторијске намене
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

4
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:
Портал управе за јавне набвке и интернет страница наручиоца.

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:
Основни суд на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре или ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.
Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала.
Надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих послова да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Пореска управа Министарства финансија да су измирени доспели порези и доприноси и уверења надлежне управе локалне
самоуправе да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, за сваку партију посебно
(уколико подноси понуду за више партија) затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Документација мора бити спакована тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона и е-мail адресу.
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: Краља Петра I бр.70 23300 Кикинда, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –
Потрошни лабораторијски материјал, ЈН бр. 2/2018 за Партију бр. ___ ___________________________________________________________________- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.7.2018. до 12:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се у просторијама Завода за јавно Здравље Кикинда, Ул. Краља
Петра I број 70 , 23300 Кикинда, дана 27.7.2018. године у 13:00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који пре почетка
отварања понуда, Комисији Наручиоца поднесу оверено пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда.

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

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који пре почетка
отварања понуда, Комисији Наручиоца поднесу оверено пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

16.8.2018.

Вера Овчина: finansije@zavodki.org.rs,
Слађана Бјелић: finansije@zavodki.org.rs,
Снежана Бербаков: finansije@zavodki.org.rs,

