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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 57/15 - Фитнес опрема за физички тренинг
непокретних и слабо покретних пацијената
за потребе
Института за рехабилитацију
Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, донео је одлуку о покретању
поступка јавне набавке добара мале вредности брoj 01-978-1 од 06.08.2015. године, ЈН
57/15 - „Фитнес опрема за физички тренинг непокретних и слабо покретних
пацијената“, за потребе Института за рехабилитацију.
Назив и ознака из Општег речника јавне набавке: 37440000 – Опрема за фитнес вежбе
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012).
Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном
документацијом, доставите понуду за:
Испоруку 2 + 3 фитнес опреме за физички тренинг непокретних и слабо покретних
пацијената, за потребе Института за рехабилитацију, а према спецификацији датој у
прилогу.
Јавна набавка се финансира из средстава Наручиоца.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају услове из чллана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
124/2012, у даљем тексту: Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач
доказује писменом изјавом да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној документацији,
кроз спецификацију, односно, захтеване карактеристике.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцима наручиоца са свим потребним подацима о понуђачу.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, и оверена печатом и потписом од стране
одговорног лица.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде
неправилно попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и у случају да садржи
битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно
таква да понуду није могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач
начини грешку у попуњавању, исту мора „избелити“, а место исправке мора да
парафира и овери.
Kритеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
Јавна набавка је јединствена, није обликована по партијама.
Понуде се подносе непосредно или путем поште и морају стићи на адресу наручиоца
најкасније до 14.08.2015. године до 12:00 часова и то у запечаћеном омоту.
Понуда примљена после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а
наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
Омот понуде мора бити означен на следећи начин.
Адреса Наручиоца:
Институт за рехабилитацију,
Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400
Младеновац
При томe, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 57/15: „Фитнес опрема за
физички тренинг непокретних и слабо покретних пацијената“
На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у складу
чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу да неблаговремену
понуду врати неотворену понуђачу.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца: Институту за рехабилитацију,
Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац, дана
14.08.2015. године у 12:15 часова, када присутни овлашћени представници понуђача морају
Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују у поступку
отварања понуда.
Лице за контакт и информације:
Весна Митић,
тел. 064/8690-368
e-mail: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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