Наручилац
Адреса
Место
Број
Датум

Геронтолошки центар Kрагујевац
Краља Милана IV-ог бр. 90
Kрагујевац
6964
22.11.2016.

На основу члана 39. ст. 1., 55. ст. 1. тач. 2), 57. ст. 1. и 60. ст. 1. тач. 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015,
68/2015) и Одлуке директора наручиоца о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара бр. 1.1.12/2016 број 6960 од 22.11.2016 године
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34 000 КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Краља Милана IV-ог бр. 90
М.БР. - 07151594, ПИБ-101576579

gc.bemus@gmail.com
тел-034/504-307, факс–034/504-307,

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности добара
бр. 1.1.12/2016 – Медицинска опрема - заведена под бр. 6960 дана 22.11.2016. године
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Геронтолошки центар Крагујевац, ул. Краља Милана IV-ог бр. 90. Крагујевац
2. Врста наручиоца:
Установа социјалне заштите.
3. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Медицинска опрема.
Назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска опрема(33100000).
33192120-9 Болнички кревети
5. Број партија:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање је најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки.
8. Начин подношења понуде и рок:

Понуда се подноси у затвореној коверти, са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, НЕ ОТВАРАТИ",
Наручилац не одговара за оштећења коверте настале у транспорту и за неадекватно
достављење понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса
понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца
Геронтолошки центар Крагујевац, ул. Краља Милана IV-ог бр. 90, 34000 Крагујевац.
Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
дана 01.12.2016. године до 12:00 часова у писарници наручиоца, или на поменуту
адресу наручиоца. Као меродавно време се сматра време на службеном сату у
писарници наручиоца.
10. Место време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Герoнтолошког центра
Крагујевац, ул. Краља Милана IV-ог бр. 90., Крагујевац.
Понуде ће се отварати дана 01.12.2016. године у 12:15 часова.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, уз доставу
писменог пуномоћја, до момента почетка поступка јавног отварања понуда.
11.

Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у оквирном року од једног дана од
дана јавног отварања понуда.
12.

Особе за контакт:
Ранко Ратковић, референт за јавне набавке, gc.bemus@gmail.com, тел034/504-307, факс–034//504-307, тел. 069/504-3007.

ДИРЕКТОР
Др. Весна Ранђеловић спец.опште мед.
Обрађивач
Р. Ратковић

