ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:
Здравствени центар Зајечар
Адреса наручиоца:
Расадничка бб
Интернет страница наручиоца: (http://zczajecar.com/)
Врста наручиоца:
Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета:
Добра
За добра и услуге:опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника набавке:
Предмет јавне набавке:

-Апарат за aнестезију за службу анестезије и реанимације и одељења хируршке интензивне неге,
Бр. ЈН 6/19.
/ ОРН: 1. 33100000 – Медицинска опрема

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: /
Отворени поступак није обликован партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где
је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за предметну јавну
набавку објављени су на Порталу Управе за јавне набавке, Порталу
службених гласила Републике Србије и бази прописа и интернет страници
Наручиоца одакле се могу преузети у електронској форми.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу у утврдити да се
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. Понуду
доставити на адресу: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар, са
назнаком: ,, Понуда за јавну набавку бр. 6/19-набавка апарата за aнестезију, - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10,00
часова, 24.06.2019.године.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда спровешће се комисијски дана 24.06.2019.године у 11,00 часова у
Управној згради ЗЦ Зајечар, канцеларија бр.6,ул. Расадничка бб, 19000 Зајечар

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача који ће присуствовати отварању понуда, дужни су да пре почетка поступка
отварања понуда Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за учествовање у
поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда.

Остале информације:
Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити:
јавне набавке – тел : 019/445-685, фаx: 019/421-164 е-адреса: javne.nabavke.zcz@gmail.com
Служба за контакт: служба јавних набавки 019/445-685.
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