ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДA
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
Адреса наручиоца: БЕОГРАД, Олге Јовановић 11
Интернет страница наручиоца: www.dzzvezdara.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета јавне набавке: добра
Предмет јавне набавке: САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, JН бр. АI–4/2018
Број партија: 18 од којих се у овом поступку спроводи 15

Партија 1.

Фармацеутске хемикалије

Партија 2.

Средства за дезинфекцију рана

Партија 3.

Системи за инфузију и игле

Партија 4.

Шприцеви

Партија 5.

ЕКГ траке

Партија 8.

РТГ филмови за дигитални читач

Партија 9.

Кесе за стерилизацију

Партија 10.

Контрола стерилизације

Партија 12.

Завојни материјал

Партија 13.

Фластери

Партија 14.

Медицински заштитни материјал

Партија 15.

Остали заштитни материјал

Партија 16.

Раствори и средства за дезинфекцију

Партија 17.

Антисептик за кожу и слузницу

Партија 18.

Прекривка за ране са ексудатом

Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000 – 3 медицински потрошни материјал
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда према следећим критеријумима:
 Цена
90 пондера
Начин вредновања:
1

Понуда са најниже понуђеном ценом вредноваће се са 90 пондера, а све остале понуде вредноваће
се према следећој формули: Број пондера = (најнижа_понуђена_цена/понуђенa_цена_понуде_ која
_се_вреднује) x 90
 Рок испоруке
10 пондера
Број пондера се рачуна на следећи начин:
до 24 сата – 10 пондера
до 48 сати – 5 пондера
преко 48 сати – 0 пондера
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација досупна:
www.portal.ujn.gov.rs, www.dzzvezdara.rs.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл. су следеће: www.poreskauprava.gov.rs, www.sepa.gov.rs;
www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 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: Дом здравља ''Звездара'', са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара
– САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА- ПАРТИЈА ________ , ЈН бр. АI4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 25.10.2018. до 10:30 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда биће обављено комисијски, 25.10.2018. у 11:00 часова, у Дому здравља
„Звездара“, ул. Олге Јовановић бр. 11, у сали библиотеке, на другом спрату
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Aктивно могу учествовати само овлашћени представници понуђача, који морају имати, дато на
меморандуму оверено и потписано пуномојће за учешће у поступку које ће предати Комисији за
јавну набавку приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
Контакт особа: Миљојковић Даница, e-mail: office@dzzvezdara.rs; ,fax: 011/2832-337
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