На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС
124/12,14/15 и 68/15) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
и Одлуке о покретању поступка јавене набавке мале вредности, набавка добара –
рачунарска опрема бр. 4898 од 16.10.2019.год.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
Улица.Краљице Марије, бр.15

Упућује:
I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Предмет јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности је набавка добара –
рачунарска опрема, Назив и ознака из Општег речника набавке: 30200000 –
Рачунарска опрема и материјал.
2. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена
3. Набавка није обликована по партијама.
4. Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља
Младеновац, или послати захтев за достављањем конкурсне документације на емаил
nabavke@dzmladenovac.rs , или се може преузети са Портала Управе за јавне
набавке–www.portal.ujn.gov.rs, или са сајта Дома здравља Младеновац
www.dzmladenovac.rs
5. Рок за достављање понуда је 04.12.2019. год. до 12,00 часова. Понуде са
одговарајућом документацијом се подносе поштом или лично на адресу Наручиоца,
Дом здравља Младеновац, ул.Краљице Марије, бр.15. Понуду доставити у
затвореној коверти са обавезном назнаком „Не отварати – Набавка рачунарскe
опремe .
6. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и
име особе за контакт.
7. Понуђач је дужан да испуни услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС
124/2012,14/15 и 68/15) на начин прописан у конкурсној документацији.
8. Отварање понуда ће се обавити јавно, 04.12.2019. год. у 12,00 часова, у
просторијама Дома здравља Младеновац, Краљице Марије број 15. Присутни
представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
9. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. Одлука о додели уговора о
Јавној набавци биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
10. Понуде са варијантама нису дозвољене.
11. Додатне информације се могу добити на телефон 011-8241-572 , 011-8241-568 или
путем е-мајла: direktna@dzmladenovac.rs и nabavke@dzmladenovac.rs

ВД ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић
______________________

