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Број:01-1308-3/16
Датум: 16.09.2016. године

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15)
упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Институт за рехабилитацију

Адреса наручиоца: Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца: www.rehabilitacija.com.

Врста наручиоца: Здравство

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

Врста предмета: Добра

Предмет набавке је: Ситан инвентар за угоститељство за потребе Института за
рехабилитацију.
Ознака из речника набавки: 39311000- ситан инвентар у угоститељству

Посебна напомена: Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца или на интернет адреси наручиоца:
www.rehabilitacija.com као и на Порталу Управе јавних набавки.

Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској управи
www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.

Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине РС:www.merz.gov.rs, ул. Немањина 22-26, Београд.

Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у Министарству
за рад, запошљавање и бо р а чк а  и  соци ј алн а  пи т ањ а : www.minrzs.gov.rs, ул. Немањина
22-26  и у Националној служби за запошљавање: www.nsz.gov.rs, ул. Краља Милутина 8,
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Београд.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног
отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Институт за рехабилитацију,
организациони део Селтерс Младеновац ул. Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац, у
затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 48/16 Ситан инвентар за угоститељство -
ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица
за контакт, као и број телефона.

Рок за достављање понуда је 26.09.2016. године до 12,00 часова, сагласно чл. 95. ЗЈН.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 26.09.2016. године у 12,15 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси  Ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младеновац-Управна
зграда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку
отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача.
Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и  потписано од
стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 25 дана од
дана отварања понуда

Контакт:
Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 ч.
Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч.

Остале информације:

Понуда се подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити након испоруке робе, по
испостављеном рачуну, у року од 30 дана.

Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2016. годину, а у складу
са планом ЈН Наручиоца.

Институт за рехабилитацију
Комисија за јавну набавку 48/16


