ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ"
Војводе Путника 5, Ириг
Тел/факс: 022/2462-030
Е-пошта: dzirig@оpen.telekom.rs
ПИБ: 105201817
Матични број: 08879346

Број: 505/18
Датум: 02.04.2018.године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15, 68/15), Дом здравља „Ириг“ из Ирига, ул.Војводе Путника бр.5,
објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка добара – гориво за потребе Дома здравља „Ириг“
ЈН МВ 1/2018

Назив наручиоца:

Дом здравља „Ириг“

Адреса наручиоца:

Војводе Путника 5, 22406 Ириг

ПИБ:

105201817

Матични број:

08879346

Интернет страна наручиоца:

www.dzirig.rs

Телефон / Телефакс:

022/2462-030

Лице за контакт:

Слађана Радић дипл.правник
Стеван Ивковић, шеф возног парка

Електронска пошта (e-mail):

dzirig@open.telekom.rs

Врста наручиоца:

Здравствена установа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
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Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке: Гориво за потребе Дома здравља „Ириг“
Назив и ознака из општег речника набавке:
09130000 Нафта и дестилати
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсну документацију наручилац истовремено са овим позивом објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У складу са тим, конкурсна документација се може преузети на:
1. Порталу јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs
2. Интернет страници наручиоца – www.dzirig.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника
5, 22406 Ириг, са обавезном назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну
набавку добара ЈН МВ 1/2018 – гориво за потребе Дома здравља Ириг“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив,адресу,телефон,електронску пошту и
лице за контакт понуђача.
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог позива на Порталу
јавних набавки.
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана
03.04.2018.године, рок за достављање понуда истиче закључно са 12.04.2018.године, у
10,оо часова.
Време, место и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у
просторијама Дома здравља „Ириг“ у Иригу, ул. Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, у
сали за састанке на другом спрату установе дана 12.04.2018.године са почетком у 10,3о
часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
2

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, предају
Комисији за јавну набавку наручиоца писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача. У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 6 (шест) дана од дана отварања понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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