ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
Панчево, Пастерова 2
www.zjzpa.org.rs

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
БРОJ МД-VI/ 2020

за прикупљање писмених понуда
за јавну набавку мале вредности Добра- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ОРН- 3800000
БРОЈ: МД-VI/2020
Набавка се врши на основу потреба наручиоца за 2020. г.
1. Предмет јавне набавке Лабораторијска опрема - Лабораторијски фрижидер
великог капацитета.
2. У случају подношења понуде са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.
3. Избор најповољније понуде врши Комисија НАРУЧИОЦА на основу
критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА како је утврђено у Упутству
понуђачима.
4. Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са
портала јавних набавки и са сајта Завода за јавно здравље Панчево.
(Интернет адреса званичне странице Завода гласи: www.zjzpa.org.rs )
5. Уколико неки државни орган или организација, односно орган или служба
територијалне аутономије или локалне самоуправе има јавно доступне
исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању, условима рада и сл. исти ће бити призната.
6. Понуде на српском језику са доказима о испуњавању услова достављају
се у затвореном коверту са назнаком: “Понуда за ЛАБОРАТОРИЈСКУ
ОПРЕМУ - Лабораторијски фрижидер великог капацитета, МД-VI/2020 НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Завод за јавно здравље Панчево, 26000
Панчево, улица Вука Караџића број 8, I спрат, соба бр. 6. На полеђини
коверте назначити назив, адресу и број телефона понуђача и име особе
за контакт.
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7. Благовременом ће се сматрати понуда која стигне наручиоцу најкасније до
09.07.2020.г до 1200 часова.
8. Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица,
која испуњавају обавезне услове за учешће утврђене чланом 75. и 76. Закона
о јавним набавкама. Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама понуђачи су обавезни да доставе уз понуду за себе и за
подизвођаче, ако их ангажују, односно за све учеснике који подносе
заједничку понуду.
9. Јавно отварање понуда обавиће се комисијски у 1230 часова последњег
дана истека рока из тачке 6. овог Огласа, у просторијама Наручиоца у
Панчеву, улица: Вука Караџића број 8, I спрат. Уколико последњи дан рока
буде нерадни дан за наручиоца, подразумева се први радни дан.
10.Право учешћа у поступку отварања понуда имају представници понуђача
који су дужни да пре отварања понуда предају Комисији потписано и
оверено пуномоћје (од овлашћеног лица Понуђача), да могу учествовати у
отварању понуда.
11. Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци из овог Огласа
донети у року од 5 дана од дана отварања понуда и у року од 3 дана од
доношења одлуке, доставиће је свим понуђачима.
12. Понуда по варијантама није дозвољена.
13. Понуда мора да буде сачињена у складу са јавним позивом и конкурсном
документацијом на обрасцу понуде, јасна и недвосмислена и оверена
печатом и потписом овлашћеног лица.
14. Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.
15. Неисправном ће се сматрати понуда која, поред осталих услова из Закона,
не испуњава све захтеве из конкурсне документације.
16. Неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање.
17. Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе
одлуку о додели уговора о јавној набавци.
18.Контакт телефон наручиоца: Централа тел./факс 013/ 322-965, опција 4 –
Службеник за јавне набавке Илић Горан.
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