
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Светозара Марковића, Лесковац

Матични број: 17710214

Текући рачун: 840-769661-36

ПИБ: 105032470

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЕНЕРГЕНАТА

Предмет јавне набавке су енергенти, обликован у следеће партије:

1) ПАРТИЈА 1 - лож уље,
2) ПАРТИЈА 2 - огревно дрво,
3) ПАРТИЈА 3 - угаљ 

  
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:

За партију 1 – лож уље:
1. понуђена цена: 90 пондера
2. рок испоруке: 10 пондера

За партију 2 – огревно дрво и партију 3 – угаљ:
1.   понуђена цена: 90 пондера
2. рок испоруке: 10 пондера

Редни број јавне набавке: 4

Позив  за  подношење  понуда  објављен  је  дана  24.07.2014.  године  на
Порталу Јавних набавки и интернет страници наручиоца .

Право учешћа на огласу имају домаћа или страна правна или физичка
лица која испуњавају услове из чл. 75. ЗЈН и о томе поднесу доказе у складу са
чл. 77. истог закона.



Заинтересовани понуђачи могу да изврше непосредан увид у конкурсну
документацију  или  да  документацију  преузму  у  року  од  40  дана  од  дана
објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке, web страници Дома
здравља Лесковац,  у  Службеном  гласнику  РС и  у  Одсеку  за  јавне  набавке
(канцеларија бр. 303).

Преузимање конкурсне документације може да у име понуђача изврши
само лице са писменим овлашћење понуђача.

Конкурсна документација се такође може преузети и са Портала Јавних
набавки и web странице Дома здравља Лесковац  .

Понуђачи достављају  посебне затворене понуде са назнаком  “Понуда
за енергенте-не отварати”, на адресу наручиоца или лично у канцеларију бр.
420.

Рок за подношење понуда истиче у 1200 часова  , четрдесетог дана од дана
објављивања  на  Порталу  Јавних  набавки,  web  страници  Дома  здравља
Лесковац, односно од 24.07.2014. године. 

Ако последњи дан истека рока није радни дан, понуде се могу доставити
и првог наредног радног дана.

Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  02.09.2014.  године,  односно
четрдесетог  дана  од  дана  објављивања позива  на  наведеним  Порталима  у
12,30 часова у Великој сали Дома здравља.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
обавезни  су  да  поднесу  пуномоћја  за  учешће  у  том  поступку,  а  уколико  не
поднесу пуномоћје могу учествовати као обична јавност.

Записник о отварању понуда наручилац ће доставити понуђачима у року
од три дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о избору најповољније понуде  наручилац ће донети  у року од
двадесет пет дана од дана јавног отварања понуда и доставиће је понуђачу у
даљем року од три дана.

Наручилац  задржава  право  да  обустави  поступак  јавне  набавке  из
објективних  и  доказивих  разлога  који  се  нису  могли  предвидети  у  време
покретања  поступка  и  који  онемогућавају  да  се  започети  поступак  оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком.

Остале  информације  у  вези  овог  огласа  садржане  су  у  Упутству  за
сачињавање понуде.

Додатне информације заинтересована лица могу тражити писаним 
путем односно електронском поштом на адресу Наручиоца.

Контакт особа: Сретен  Ристић, службеник за јавне набавке,  бр.  тел.
016/243-060, e-mail: javnenabavke@dzleskovac.com.

mailto:javnenabavke@dzleskovac.com

