ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Синђелићева 62, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.obvaljevo.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:

: Набавка рачунарa са монитором са и без оперативног система, NAS Storage; 1U Rack
maunt Server (или одговарајући); Ласерски црно бели штампач; Скенер Fujitsu fi-6160
(или одговарајући); Резервниделови за одржавање рачунара; Mdaemon 300 users - 3Y
new
Ознака из општег речника набавке: 30200000- Рачунарска опрема

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Јавна набавка обликована је у 4 партијe.
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:

Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најниже понуђене цене.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту ОБ
Ваљево.

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:
Понуђач доставља понуду у запечаћеној, затвореној коверти препорученом
пошиљком или личном доставом на адресу:Општа болница Ваљево, Синђелићева
бр.62, Ваљево, са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ бр.01/2019 -Набавка
рачунарске опреме према указаној потреби :- Партија бр. ...... (унети број партија за
који се подноси понуда), за потребе Опште болнице Ваљево.
Понуде доставити најкасније до 07.03.2019.г. до 11.30 ч.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда заказује се за 07.03.2019.г. у 12.00 ч. у сали за седнице зграде
управе (стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.

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

Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у
писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је
10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт:

Електронска адреса: jugoslav.kandic@gmail.com
radmila.ilincic@zcvaljevo.com

Остале информације:

