Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
Број: 924
Датум:23.07.2018.године
МАЛО ЦРНИЋЕ
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама( Сл.гласник РС“,
бр.124/2012,68/15) и Одлуке директора Дома здравља Мало Црниће о покретању поступка јавне набавке
2/2018, бр.911 од 17.07.2018.године,
ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
Оглашава дана 23.07.2018.године
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге чишћења објеката и одржавања хигијене у
ДЗ Мало Црниће и здравственим станицама
( јавна набавка мале вредности бр.2/2018)
Предмет: Јавна набавка услуга чишћења објеката и одржавања хигијене у ДЗ Мало Црниће и
здравственим станицама
Ознака из Општег речника набавке: 90911200– услуге чишћења зграда;
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 кутије или коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити поштом или лично на адресу“Дом здравља
Мало Црниће, улица Стишка бб 12311 Мало Црниће“ са назнаком „Понуда за јавну набавку 2/2018услуге чишћења објеката и одржавања хигијене НЕ ОТВАРАТИ“,
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране Наручиоца до 02.08.2018.године до
12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се 02.08.2018.године, са почетком у 12:20 часова, у
просторијама Дома здравља Мало Црниће, у присуству овлашћених понуђача, који ће своје овлашћене
предати комисији пре отварања понуда;
Понуђачи могу преузети Конкурсну документацију овог позива сваког радног дана од 08 до 15
часова, у просторијама Дома здравља Мало Црниће на интернет адреси Наручиоца
http://www.dzmcrnice.rs/ као и са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке;
Рок за доношење Одлуке до 10 дана од дана отварања понуда.

Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума: најниже понуђена цена.
Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда;
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора, ако установи да ниједна понуда не
одговара захтевима из конкурсне документације, као и да одустане од избора из било ког другог разлога;
Лице за контакт:
Анђелка Стојимировић дипл.правник
тел: 012/280-326
Е-маил: dzmcrnice@gmail.com
ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
др Емад Еслеем

