На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15, а у вези са
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 2984 од 08.10.2019. године
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана бр. 4
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
РЕД. БР. ЈНОПОС-УСЛ-06/19
1. Назив наручиоца: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица
2. Адреса наручиоца: Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
3. Интернет страница наручиоца: www.ikvbv.ns.ac.rs/javne-nabavke
4. Врста наручиоца: здравствена установа
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума,
оквирни споразум се закључује на период од шест мецеци са једним добављачем
6. Врста предмета: услуге
7. Опис предмета набавке: услуге чишћења
8. Назив и ознака из општег речника набавке: 90900000 - услуге чишћења
9. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: /
10. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
11. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети електронски:
Са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ и са website-a наручиоца:
www.ikvbv.ns.ac.rs/javne-nabavke
12. Начин подношења понуде и рок:
Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се непосредно или путем поште у
затвореној коверти на адресу Наручиоца: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, са обавезном назнаком на лицу коверте:
ЈНОПОС-УСЛ-06/19 – Услуге чишћења.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као и име особе за
контакт.
Рок за достављање понуда је: 07.11.2019. године до 09:00 часова.
13. Место, време и начин отварања понуда:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, на
5. спрату ИКВБВ.
Дан и сат отварања понуда: 07.11.2019. године, са почетком у 10:00 часова.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Јавном отварању
могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писмено
овлашћење, тј. пуномоћ.
Писмено овлашћење, тј. пуномоћ се сачињава у једном примерку који се предаје комисији
пре отварања понуда.
15. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана отварања понуда.
16. Лице за контакт: Жарко Јововић., телефон: 021/480-5749, e-mail: komercijala3@ikvbv.ns.ac.rs

