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“
Карађорђева бр. 6, 22408 Врдник
Врста наручиоца: Здравствена установа
Ознака делатности: 8610 – делатност Болница
Интернет страница наручиоца: http://www.termal-vrdnik.com/banja/

Број: 2056/19
Датум: 16.08.2019. године
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 2037/19 од 14.08.2019. године,
наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке
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За јавну набавку медицинских апарата и опреме, назив и ознака из општег речника набавки
33150000 – уређаји за радиотерапију, механотерапију, електротерапију и физикалну терапију.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени
конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу
са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе
утврђени конкурсном документацијом:
Конкурсна документација се може преузети:
електронским путем са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца
http://www.termal-vrdnik.com/banja/,
непосредно на адреси наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник,
сваког радног дана у периоду од 08.00-15.00 часова, у просторијама правне службе.
Понуде се могу поднети:
Непосредно у пословним просторијама Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“,
Врдник, ул. Карађођева бр. 6 (У канцеларији секретара Болнице).
путем поште на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник, ул.
Карађорђева бр. 6, 22408 Врдник.
Понуде се подносе у затвореној коверти.
Рок за подношење понуде је 15.09.2019. године, до 12.00 часова, без обзира на начин
доставе, односно до првог следећег радног дана, уколико последњи дан за подношење
понуда пада у нерадне дане, без обзира на начин на који су послате. Све понуде које
пристигну након истека рока, сматраће се неблаговременим.
Отварање понуда ће се обавити дана 15.09.2019. године у 12.30 часова, у „Банкет сали“
Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник, ул. Карађорђева бр. 6, 22408
Врдник. Ако дан за отварање понуда пада у нерадне дане, отварање понуда обавиће се првог
следећег радног дана са почетком у 12:30 часова.
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Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу
писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код
понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Представник понуђача дужан је да код себе има идентификациони документ, као и да исти на
захтев исти достави Комисији на увид.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт:
Милан Настасијевић – руководилац послова јавних набавки
Александра Пошарац – службеник за јавне набавке
мејл: termal.pravnasluzba@gmail.com
телефон: 022/465-066.
Комисија за ЈНОП 06/2019-1.1.13
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