ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Адреса наручиоца:

УЛ. ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋ 205, 32000 ЧАЧАК

Интернет страница наручиоца:

www.obcacak.co.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 60/2017 су грађеви
нско занатски радови на адаптацији простора за ангио салу Опште болни
це Чачак.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 – радови на објект
има или деловима објеката високоградње и нискоградње.
Ознака из класификације делатности: сектор F област 41.
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Ова јавна набавка није обликована по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова бр. ЈН 60/2017– Грађевинско занатски радови на а
даптацији простора за ангио салу донеће се применом критеријума "економски најповољнија понуда“
. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума "економски најпо
вољнија понуда“:
1. Понуђена цена (укупна понуђена цена радова без ПДВ-а) 80,00 пондера
2. Гарантни рок (изражен у месецима)
Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. 20,00 пондера
У К У П Н О П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:

Конкурсна документације се може преузети са:
- Портала јавних набавки: ..............................................portal.ujn.gov.rs
- Интернет странице наручиоца: ...................................www.obcacak.rs
Адресa и интернет адресa 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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затворе
ној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205,
32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати: 60/2017– Грађевинско занатски
радови на адаптацији простора за ангио салу“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На по
леђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за
контакт и е-mail адресу.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 03.10.2017. године до 11 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној з
гради Опште болнице Чачак, у просторијама Набавне службе.
Дан и сат отварања понуда:
Понуде ће се отварати 03.10.2017. године са почетком у 11.15 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтере
сована лица. Представници понуђача морају имати
потписано и оверено овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (дв
адесет пет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три)
дана од дана њеног доношења.
Правна служба тел./факс 032/375 811, 373 197, e-mail: tender.ob.ca@gmail.com
Мира Топаловић инж. грађевине тел. 032/307 006

