На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ''
Прокупље, ул.Пасјачка бр.2
Електронска адреса: office@bolnicaprokuplje.com
Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Покренут је поступак набавке мале вредности, за набавку услуге - осугурања имовине и лица од
последица несрећног случаја ( незгоде ) за 2018.год, за потребе ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'', јавна
набавка бр. 33/2018.
Јавна набавка мале вредности бр.33/2018 је обликована у две партије и то:
Партија 1 – Осигурање имовине,
Партија 2 – Осигурање лица од последица несрећног случаја ( незгоде )
Ознака из општег речника набавке:
66515200 – Услуге осигурања имовине и
66512100 – услуге осигурања од незгоде
Детаљна спецификација по позицијама дата је у конкурсној документацији у прилогу 3 конкурсне
документације.
Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се – најнижа понуђена цена.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су
да докажу Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за
испуњавање обавезних услова, а за додатне услове достављањем доказа у складу са чл.76.Закона о
јавним набакама.
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на званичном сајту
ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље (www.bolnicaprokuplje.com) или на Порталу Управе за јавне набавке.
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на тражени начин, Наручилац
не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
Понуда се може доставити поштом на адресу:
Општа болница ''др Алекса Савић'' Прокупље
јавне набавке или лично
ул.Пасјачка број 2, 18400 Прокупље
Са назнаком на предњој страни коверте:
„ПОНУДА ЗА - Назив Јавне набавке и број партије за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„
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На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број телефона као и
контакт особа.
Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 8 дана од дана објављивања позива на
Порталу управе за јавне набавке, а најкасније до 11,15 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда.
Отварање понуда обавиће се у 11,30 часова по истеку рока за подношење понуда у управној згради ОБ
''др Алекса Савић''. Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног
празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.
Отварање понуда обавиће се дана 22.03.2018.године са почетком од 11.30 часова.
Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су да 10 минута пре
јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за јавну набавку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су конкурсном документацијом.
Све информације везане за поступак јавне набавке
јавне набавке – тел/факс : 027/329-730, е-адреса: javnenabavke@bolnicaprokuplje.com
Контакт особе:
Ивана Милошевић, дипл.економиста – реф.за јавне набавке,
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