
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

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: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 


	Blank Page

	Text2: Прешевска 35, 11000 Београд
	Text3: www.bolestipluca.org.rs
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: Најнижа понуђена цена
	Text13: Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, у електронком облику, достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на адресу: pulmodir@yahoo.com или поштом на адресу Наручиоца након достављања писаног захтева, или са интернет странице Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, www.bolestipluca.org.rs
	Text14: 
	Text1: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд
	Text15: Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу Наручиоца – улица Прешевска 35, Београд.Понуде се подносе у затвореној коверти, печатираној и затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ,,Понуда за јавну набавку добaра –  канцеларијски материјал  бр. 4.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ”, и назнаку за коју партију/партије конкурише, а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.Рок за достављање понуде  је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 12.12.2018. год. до 09:00 часова.
	Text16: Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 12.12.2018. год. у 12 часова, у Градском заводу за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, у сали Завода на првом спрату.
	Text17: Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
	Text18: Одлука о додели уговора биће донета у законском року од 10 дана од дана отварања понуда (чл. 108 став 3. ЗЈН)
	Text19: Ана Тодоровић, pulmodir@yahoo.com
	Text20: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Здравство]
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: 
	Text4: 30125100 - Патроне са тонером, 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
	Text5: 


