ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Синђелићева 62, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.obvaljevo.com

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 , према указаној потреби, материјалa за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварског материјала.
партија Hазив партије Ознака у Општем речнику набавке
1 Сијалице ; Флуо цеви 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета
1.1. Лед сијалице
2 Остали електро материјал за одржавање
3 Водоводни материлал за одржавање 44115210: Водоинсталатерски материјал
4 Батерије за воду, бојлер, водокотлић.... 44411000-4 : Санитарни производи
5 Браварски материјал 44500000 :Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге
6 Точкови 34324000- Точкови, делови и прибор за точкове
7 Вијачна роба 44316400: Метални производи
8 Материјал за фарбање 44110000:Грађевински материјали
9 Столарски материјал 44191000:Разни грађевински материјали од дрвета
44192200-4: Ексери
10 Лед надоградна панел лампа- радни век минимум 30.000 часова 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета
11 Желе акумулатори 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета
12 Халогене сијалице 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

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

ЈН обликована у 12 партија.
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
интернет страници Опште Болнице 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:
Понуде доставити најкасније до 19.04.2019. до 12:00 ч. у затвореној коверти.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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.На коверти обавезно
навести назив предмета јавне набавке, као и тачан назив, адресу понуђача, контакт телефон и особу за контакте,
са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ бр.06/2019- Набавка , према указаној потреби, материјалa за
одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварског материјала- Партија
број .............. .
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда заказује се за 19.04.2019.г. у 12:30 ч. у сали за седнице зграде
управе (стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.

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

Присутни представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово
присуство.
Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
Наручиоцу пуномоћје оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

Рок за доношење одлуке:

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

Лице за контакт:

Особa за контакт: дипл.инг. Драган Будимировић; дипл.ек.
Радмила Илинчић

Остале информације:

