Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“
Адреса: Арсенија Чарнојевића 51, 18400 Прокупље
Број: 01-629
Датум: 24.04.2018. године
На основу члана 39. и 52. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број: 124/12,
14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка, број: 01-552 од 11.04.2017. године,
објављује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“.
Адреса наручиоца: Арсенија Чарнојевића, број: 51, 18400 Прокупље.
Врста наручиоца: државно установа.
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
Врста предмета: добро - санитетски материјал.
Ознака из општег речника набавке:
- 33140000 медицински потрошни материјал.
- 33751000 пелене за једнократну употребу.
Број партија:
Предметна набавка је обликована у две партије:
Партија 1. Санитетски материјал
Партија 2. Пелене за одрасле.
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација ће бити објављена на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs),
на интернет адреси наручиоца www.domstarih.com, а може се преузети и лично у
просторијама наручиоца - Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“ у Прокупљу .
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу доставити
лично или поштом на адресу наручиоца: Дом за смештај и негу старих лица „Прокупље“,
ул. Арсенија Чарнојевића, број: 51, 18400 Прокупље, сваког радног дана од 7.00-14:00
часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком Понуда за јавну набавку
ЈН број: 3-Д/МВ-18 - Набавка санитетског материјала - навести партију за коју се
конкурише (са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ). Понућач је дужан да на полеђини коверте
назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу Управе за јавне набавке.
Последњи дан рока за подношење понуда је 04.05.2018. године до 10:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које физички стигну у писарницу Наручиоца,
најкасније до 04.05.2018. године до 10:00 часова.
Место, време и начин отврања понуде:
Јавно отварање понуда ће се обавити
04.05.2018. године у 10:30 часова у просторијама Дома за смештај и негу старих лица
„Прокупље“, ул. Арсенија Чарнојевића, бр.51, у Прокупљу.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отврања
понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз доставу
пуномоћја за учествовање у отврању понуда.
Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отврања понуда
Лице за контакт: Невенка Михајловић, тел: 027/321-344; Email: prokupljedsn@minrzs.gov.rs

