ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ, Мишарских

јунака бб, 15000 Шабац-Јеленча,
ПИБ:101230092
Врста наручиоца:Установа социјалне заштите за смештај корисника
Интернет страница наручиоца:www.gerontoloskicenarsabac.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке мале вредности добара.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка мале вредности добара, санитетског
материјала .
 Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН -33140000-медицински
потрошни материјал
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је “економски најповољнија
понуда”.
Елементи критеријума:
1. Понуђена цена............80 пондера,
2. Рок важења понуде....20 пондера,
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде непосредно или путем поште у складу са
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеном на
Порталу Управе за јавне набавке.
Рок подношења понуде је 8 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на порталу Управе за јавне набавке.
Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком " Понуда за јавну
набавку број 1.1.4/2020, за санитетски материјал-НЕ ОТВАРАТИ", лично или
путем поште, на адресу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ, Мишарских
јунака бб, 15000 Шабац - Јеленча. На полеђини коверте навести назив,
адресу, е-маил, број телефона понуђача и име лица за контакт.
Понуде морају пристићи на наведену адресу до дана 07.05.2020 године до 11:00
часова.
Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће
се благовременом и узеће се у разматрање. Понуде које нису затворене и
понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и
недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда
подноси неће се разматрати.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања
биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за подношење понуда
07.05.2020 године, са почетком у 11:30 часова, у Геронтолошком центру Шабац,
Мишарских јунака бб, 15000 Шабац - Јеленча.
7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници
понуђача који доставе Комисији уредно и оверено овлашћење или пуномоћ за
учествовање у поступку отварања понуда непосредно пре почетка отварања
понуда.
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење одлуке је 8 дана од дана отварања понуда.
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Милијана Драшковић, 015/380-871 локал 120, 069/863-7301
e-mail: sabacgc.ust@minrzs.gov.rs

