На основу члана 55.став 1 тачка 2, 57. и 60. став 1 тачка 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/2012,14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15) и Одлуке о
покретању отвореног поступка број 491/2 од 07.02.2018. године, Дом здравља „Звездара“, овим путем
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У отвореном поступку
Назив и адреса наручиоца: Дом здравља „Звездара“, улица Олге Јовановић број 11, 11050 Београд.
Интернет страница: www.office@dzzvezdara.rs
Врста наручиоца: здравствена установа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета : радови
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: AIII-1/2018 су радови – САНАЦИЈА КРОВА-ОГРАНАК МИРЈЕВО у улици
Матице Српске број 45-а, у Београду, на катастарској парцели број 2260/1 К.О. Мирјево. Место
извршења радова је санација равног крова на објекату Дома здравља „Звездара“ у Огранаку Мирјево у
улици мтице српске број 45-а.
Назив и ознака из општег речника набавке: 4526000-радови на крову и други посебни грађевинско
занатски радови.
Јавна набавка није обликована по партијама
Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
Понуда са варијантама није дозвољена.
Начин преузимања конкурсне документације ,односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату портала јавне набавке
portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца> www.office@dzzvezdara.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове за учешће у поступку у
складу са чл.75.Закон о јавним набавкама, а испуњење ових услова дужни су да докажу на начин
прописан у члану 77.Закона о јавним набавкама.
Понуде достављати у затвореним ковертама тако да се приликом отварања понуде са сигурношћу може
утврдити да се први пут отвара поштом или лично са назнаком „понуда за јавну набавку број AIII1/2018 „ за Комисију“-не отварати“ на адресу наручиоца: Дом здравља „Звездара“, улица Олге Јовановић
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број 11, 11050 Београд, канцеларија број 208-писарница, у року од 30 дана од дана објављивања позива
за подношење понуда на порталу јавних набавки,без обзира на начин на који се достављају.
Рок за подношење понуда је до 20.04.2018. до 11:00 часова.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача,особу за контакт и број телефона.
Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока
до 11:00 часова.
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда ,неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу,са назнаком да је поднета неблаговремено.
Место,време и начин отварања понуда:
Понуде ће бити отворене дана 20.04.2018. у 12:00 часова у седишту наручиоца, улица Олге Јовановић
број 11, 11050 Звездара, на другом спрату, канцекарија број 204.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице а активно могу учествовати
само писмено овлашћени представници понуђача.
Јавност подразумева присуство представника понуђача који су поднели понуду,а који пре почетка
поступка морају предати посебно писмено овлашћење Комисији за јавну набавку за присуствовање
поступку отварања понуда издато на меморандуму понуђача,оверено печатом и потписом овлашћеног
лица.
Рок за доношење одлуке:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
у року од 3 дана од дана доношења.
Лице за контакт: Милован Вујошевић, дипл. Правник: 011-3041421, 0698231450, од 08 до 12 ч сваког
радног дана.
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