
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Светозара Марковића, Лесковац

Матични број: 17710214

Текући рачун: 840-769661-36

ПИБ: 105032470

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл.
Гласник РС'' број 124/12)

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  УСЛУГЕ

Биолошк  е   контрол  е   процеса стерилизације   и  

   Испитивање бак  т  ериолошке контаминације површина путем  
влажних брисева и бактериолошке контаминације руку

запослених

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:

- Дом здравља Лесковац

- Светозара Марковића 116

- www.dzleskovac.com

ВРСТА НАРУЧИОЦА: 

- Здравствена установа

ВРСТА ПОСТУПКА:

- Поступак јавне набавке мале вредности

Број јавне набавке: 1

 Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки
02.02.2015. године.

Предмет   јавне  набавке  је  услуга Биолошк  е   контрол  е   процеса  
стерилизације    и   Испитивање  баке  т  риолошке  контаминације  површина  путем  
влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених.



Поступак  јавне набавке се  спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.

Право на учешће у поступку имају сва заинтересована физичка и правна
лица  која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Услови  и  начин  за  доказивање  испуњености  услова  одређен  је
конкурсном документацијом.

 Почев  од  02.02.2015. године,  увид  у  конкурсну  документацију  и
преузимање исте може се извршити  сваког радног дана у периоду од 08.00 до
14.00 часова, у просторијама  Дома здравља Лесковац,  Светозара Марковића
116, у Одсеку за јавне набавке (канцеларија 303).

Конкурсна документација  се  може преузети  у  року од  8  дана  од дана
објављивања позива за подношење понуда, односно до 10.02.2015. године.

 Конкурсна документација се може преузети  са Портала јавних набавки
као и са сајта Дома здравља Лесковац.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом
предметне  јавне  набавке и позивом  за  подношење  понуда,  објављним  на
Порталу јавних набавки.

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу  Дом здравља
Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за
јавну набавку услуге Биолошк  е   контрол  е   процеса стерилизације   и   Испитивање  
баке  т  риолошке  контаминације  површина  путем  влажних  брисева  и  
бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини
назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда  се  сматра  благовременом  ако  је  наручиоцу  поднета  до
10.02.2015. године до 12.00 часова.

Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће
по  окончању поступка  отварања понуда  вратити  неотворене понуђачима,  са
назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.02.2015.  године  у  12.30
часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда,
дужни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

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


