Специјална болница за рехабилитацију "Термал“
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
Тел/факс: 022/465-887,465-087
termal@ptt.rs
www.termal-vrdnik.com

Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник
Адреса: ул. Карађорђева бр. 6
22408 Врдник
Здравствена установа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина
Интернет адреса Наручиоца: http://www.termal-vrdnik.com/banja/
Број: 1179/2020
Датум: 17.06.2020. године
ЈНОП 05/2020-1.1.13
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке добара – Брашно,
број ЈНОП 05/2020-1.1.13
1. Предмет јавне набавке су добра – Брашно.
2. Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију “Термал” Врдник, Карађорђева бр. 6, 22408
Врдник, ПИБ: 101381396, МБ: 08359415. Интернет страница:www. http://www.termal-vrdnik.com.
3. Врста наручиоца: Здравствена установа чији је оснивач Влада АП Војводина.
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
5. Врста и предмет јавне набавке: Добра – Брашно.
6. Назив и ознака из општег речника набавке: 15612000 Брашно од житарица или поврћа и сродни
производи.
7. Јавна набавка није обликована по партијама.
8. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
9. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
10. Процењена вредност јавне набавке: 200.000,00 динара без ПДВ-а.
11. Начин преузимања конкурсне документације: Лично у просторијама Наручиоца или на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца http://www.termal-vrdnik.com/banja/
12. Рок за достављање понуда је 17.07.2020. године, до 13:00 часова.
13. Јавно отварање понуда одржаће се 17.07.2020. године, у 13:30 часова, у Банкет сали Болнице,
адреса: Карађорђева бр. 6, Врдник.
14. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 17.07.2020.
године до 13:00 часова, без обзира на начин на који су послате.
15. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који желе
присуствовати поступку отварања понуда су дужни да наручиоцу предају писмена овлашћења, на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
16. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца, с тим да ће
понуђач на коверти или кутији назначити следеће: „Понуда за јавну набавку добара – Брашно, број
ЈНОП 05/2020-1.1.13 - НЕ ОТВАРАТИ“.
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
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
17. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде: 10 дана од дана
јавног отварања понуда и стицања законских услова за доношење одлуке о избору најповољније
понуде.

18. Лице за контакт: Милан Настасијевић – руководилац послова јавних набавки, еmail:termal.pravnasluzba@gmail.com.
19. Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, путем мејла на електронску адресу:
termal.pravnasluzba@gmail.com или путем поште на адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Термал“ Врдник, Карађорђева 6, Врдник, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у складу са законом.
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