Образац бр.1
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 55.став 1.тачка 2), члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА
СУБОТИЦА Ул.Изворска бр.3
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
објављеном на Порталу јавних набавки 28.02.2018.године
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општа болница Суботица, ул. Изворска бр.3. Интернет страница
наручиоца: www.bolnicasubotica.com
2.Врста наручиоца: Јавна служба/ здравствена установа/ Општа болница Суботица.
3.Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
4.Опис предмета набавке, назив из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су УСЛУГЕ/УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
за потребе Опште болнице Суботица, за период до истека средстава.
Ознака из опште речника набавки: 90910000/услуге чишћења
6.Критеријуми за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''.
7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса, где је конкурсна документација
доступна: Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, Опште болнице Суботица, у Суботици, ул. Изворска бр.3, и то од дана објављивања позива и
конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
www. www.bolnicasubotica.com
Понуда и остала пратећа документација морају бити на српском језику у складу са конкурсном документацијом и ЗЈН.
8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају до 08.03.2019. године до 12,00 часова у затвореној коверти
(путем препоручене поште, или лично) на адресу наручиоца: Општа болница Суботица Ул. Изворска бр.3, Суботица са
назнаком : ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге чишћења ЈН бр.17/19 НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте понуђач
наводи свој пуни назив, адресу, телефон и контакт особу.
Благовремене понуде приспеле наручиоцу сматрају се понуде које су пристигле наручиоцу до наведеног рока,
најкасније до 08.03.2019. године до 12,00 часова.
9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 08.03.2019. године у 1230
часова у просторијама наручиоца у Суботици у ул.Изворска бр.3 , у канцеларији Оделења за техничке послове зграда са
ознаком „О“, први спрат.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: представници понуђача који
учествују у поступку отварања понуда, морају имати овлашћење за присуство отварању понуда, које је потписано од стране
овлашћеног лица, заведено и оверено од стране понуђача.
Неблаговремене понуде неће се разматрати већ ће се неотворене уз повратницу вратити понуђачу.
11. Рок за доношење одлуке: Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 дана од дана јавног
отварања понуде.
Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3
дана од дана доношења.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац ће закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
12. Лице за контакт: Зоран Милиновић, дипл.инж тел: 065/91-55-028
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