СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАОА
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

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ( ``Сл. гласник РС бр. 124 од
29.12.2012.год.``) Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца
Адреса Наручиоца
Интернет страница
наручиоца
Врста поступка јавне
набавке
Врста предмета

Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска
бања
Краља Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања
www.gejzer.rs
Јавна набавка мале вредности
добра

набавка добара – робе за даљу продају ,
набавка алкохолног и без алкохолног пића ЈН број 22/16
Место извршења :
Сијаринска бања
Назив и ознака из општег речника набавке:

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 Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије
Критеријум за доделу Најнижа понуђена цена
уговора
Елементи критеријума Понуђена цена
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Начин преузимања Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних
конкурсне документације набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
Начин подношења понуде Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној
и рок коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са
назнаком:

ПОНУДА ЗА ЈН 20/16 набавка добара – робa за даљу продају
набавка алкохолног и без алкохолног пића ЈН број 22/16,
партија бр.___________ ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ
и сматраће се благовременим уколико стигну на горе наведену
адресу до 12:00 часова 10.05.2016.године последњег дана рока.
На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише
свој назив, адресу, телефон и контакт особу.
Место, време и начин Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење
отварања понуда понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 12:15
часова у просторијама наручиоца, Краља Милана бр.16, 16246
Сијаринска бања у канцеларији за састанке. Отварању понуда
могу присуствовати сва заинтересована лица.
Услови под којима
представници понуђача
могу учествовати у
поступку отварања понуда

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 Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана
од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт Особа за контакт Пуреновић Перица, службеник за јавне набавке
Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног дана путем
телефона/факса на број 016 895 153 у времену од 8–14 часова,
или на маил адресу: javnenabavkegejzer@gmail.com

Наручилац
Специјална болница за рехабилитацију
"ГЕЈЗЕР"
Сијаринска бања
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