ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Дом за смештај старих лица Смедерево

Адреса наручиоца:

11300 Смедерево, Старца Вујадина 68

Интернет страница наручиоца:

www.domsd.org.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

средства и прибор за одржавање личне и опште хигијене ЈН 1.1.3/17
- производи за чишћење и полирање- ОРН 39800000
- производи за личну негу ОРН337 00000
- метле, четке и други производи разних врста 39224000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
2
ПАРТИЈА 1. средства и прибор за одржавање хигијене
ПАРТИЈА 2. средства за одржавање хигијене у кухињи (по захтевима ХАЦЦП

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:
не

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
не

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
не

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:
са Портала УЈН или лично

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
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти, тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
СМЕДЕРЕВО, 11300 Смедерево, Старца Вујадина 68.
Понуде се достављају у затвореној коверти, на којој је обавезна назнака «Понуда за средства и прибор за одржавање хигијене , партија бр 1 или 2..... или 1,2__
(уписати бр. Партије) ЈН 1.1.3/2017 -Не отварати.
Понуде које нису затворене и немају назнаку на коверти по упутству неће се разматрати.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача , контакт особу и контакт телефон.
Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре
времена.
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.
Коверта у којој достављате понуду , треба да садржи документацију наведену
у табели: ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ -у складу са партијом коју нудите.
Понуђач доставља понуду за једну или две партија у једној коверти.
РОК
03.08.2017. године до 12,00 часова

Место, време и начин отварања понуда:

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО, 11300 Смедерево, Старца Вујадина 68.
03.08.2017. године у 12,15

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

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА који ће присуствовати отварању понуда, обавезни су да 10
минута, пре јавног отварања понуда, предају своја писана пуномоћја правнику Дома.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА-:Подношење понуде са варијантама није дозвољено

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

10 дана, од дана отварања понуда

Лице за контакт:Стојанова Зора
тел/факс 026/4621-645,
Е - mail: nabavke.domsd@gmail.com

