СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
Телефон директора 016/ 895-153
Рецепција хотела
016/895-128, 895-126, 895-152
Рачуноводство
016/ 895 -151
Текући рачун
840-427667-49, 840-427661-67
ПИБ: 101465084; Матични број: 07207883

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“, Сијаринска Бања
Адреса наручиоца: Ул. Краља Милана бр. 16
Интернет страница наручиоца: www.gejzer.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара алкохолна и безалкохолна пића ЈН 4/2018
Партија 1: Пиво, шифра ОРН 15961000
Партија 2: Пиво, шифра ОРН 15961000
Партија 3: Алкохолна пића , безалкохолна пића, вода шифра ОРН
15931100,15931200,15911100,15911200,15981200,15980000
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предмет набавке је обликован у три партија.
Врста предмета: добро
Критеријум: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Портал јавних набавки, www.gejzer.rs.
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада.
У поступку није предвиђена примена електронске лицитације.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 10 часова 22.10.2018.године.
Место, време и начин отварања понуда: 10:15, 22.10.2018.године у просторијама СБР
“Гејзер“
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања:
Представници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка
отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Службеник за јавне набавке Јелена Тијанић тел/факс 016/895-153, меил:
gejzer@post.com
Наручилац
Специјална болница за рехабилитацију
"ГЕЈЗЕР"
Сијаринска бања

