СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"ЈУНАКОВИЋ" АПАТИН, АПАТИН
Пригревачка б.б., 25260 Апатин
Датум: 07.07.2018. године
На основу члана 39,55 Закона о јавним
124/2012,14/2015,68/2015,у даљем тексту: Закона)

набавкама

("Сл.

гласник

РС"

број

Установа здравствене заштите Специјална болница за
рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин Апатин
ПОЗИВА
сва заинтересована лица да поднесу П О Н У Д У
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈАВН А НАБАВКА
8/18
1. Наручилац:
Установа здравствене заштите Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин
Апатин, ул. Пригревачка б.б., МАТИЧНИ БРОЈ: 08913773 ПИБ: 106479527 Интернет адреса:
www.banja-junakovic.rs
2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка, у складу са чланом
39. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015,68/2015) спровешће се у поступку јавне набавке
мале вредности.
3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а који ће
бити ближе одређен у оквиру техничких спецификација:
Предмет јавне набавке је набавка добара средства за одржавање хигијене.
Назив и ознака из општег речника набавки: Намештај (укључујући канцеларијски),
унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете) и средства за чишћење –
39000000, Производи за чишћење – 39830000, Производи за личну негу – 33700000, Вреће и
кесе за отпад од полиетилена – 19640000, Детерџенти - 39831200
Ова јавна набавка је обликована у више партија:
Партија 1. – Производи за чишћење
Партија 2. – Папирна галантерија и џакови
Партија 3. – Детерџенти
4. Начин преузимања конкурсне документације:
Преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се извршити:
 Са сајта Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 Са сајта Наручиоца: www.banja-junakovic.rs
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Писмене понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом и
морају у целини испуњавати све услове за учешће у поступку јавних набавки, а на основу
објављеног Позива за подношење понуда.
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације,

јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене
податке на Обрасцу понуде, да исту потпише и овери.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се лично преко писарнице или поштом у
затвореној коверти на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, 25260
АПАТИН, Пригревачка б.б.
са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈН 8/18 ПАРТИЈА ___ јавна набавка – НЕ
ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте навести назив, адресу, а пожељно је и број телефона и име особе за
контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.
Рок за достављање понуда је 16.07.2018. године до 7.00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде приспеле на адресу Наручиоца до
16.07.2018. године у 7 часова, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.
Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и
неблаговремена понуда.
7. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће Комисија Наручиоца, у просторијама Специјалне
болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Пригревачка б.б. у понедељак 16.07.2018. године
у 08:30 часова.
8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и свако заинтересовано лице може присуствовати отварању,
али активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Овлашћени представници понуђача морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ.
Писмено овлашћење тј. пуномоћ се сачињава у два истоветна примерка од којих се један
примерак предаје Комисији пре отварања.
9. Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од осам (8) дана од датума
јавног отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће достављена понуђачима у законском року. Ако понуђач
одбије пријем одлуке, сматраће се да је одлука достављена дана кад је пријем одбијен. Ова
одлука обавезује изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив Наручиоца.
Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор о јавној набавци, Наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
10. Додатне информације или појашњења
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде заинтересована лица
могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда
на адресу Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, 25260 Апатин,
Пригревачка б.б., или електронском поштом: n a b a v k e @ b a n j a - j u n a k o v i c . r s у з
н апомену: „Објашњење за ЈН 8/18“. Тражење додатних информација или појашњења
телефоном није дозвољено.
Лице за контакт Милан Лаковић.
Комисија за ЈН 8/18

