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, 14/15 и 68/15), а у вези са Одлуком о
покретању поступка јавне набавке 1629 од 29.06.2020. године, а након претходног обавештења
објављеног на Порталу јавних набавки 31.12.2020. године, под шифром 2603162, и на сајту
наручиоца
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана бр.4
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНОПОС-25/20
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
www.ikvbv.ns.ac.rs/javne-nabavke
2. Врста наручиоца:
Здравство
3. Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
4. Врста предмета: добра
Опис предмета набавке: канцеларијски материјал
Назив и ознака из општег речника набавке: 301920000 – Канцеларијски материјал (р.б. из плана
набавки 1.1.27)
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: није обликовано по
партијама
6.Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица:
Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
7. У случају преговарачког поступка разлог за примену: /
8.Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума:
Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума.
Време трајања оквирног споразума: 12 месеци од дана потписивања.
9.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети електронски:
Са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
Са website-a наручиоца: www.ikvbv.ns.ac.rs/javne-nabavke

11.Начин подношења понуде и рок:
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу Наручиоца: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине,
Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4., са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отваратипонуда за ЈНОПОС-25/20 - Канцеларијски материјал", поштом или лично преко писарнице
Наручиоца. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за достављање понуда је: 31.08.2020. године до 08:00 сати.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у
писарници наручиоца до 31.08.2020. године до 08:00 сати.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити сматраће се неблаговременом.
12. 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: 31.08.2020. године, са почетком у 09:00 сати.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање писменог
овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања
понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступу и није
законски заступник, исти ће имати статус опште јавности.
14. Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: 7 дана од дана отварања понуда.
15. Лице за контакт:
Небојша Ристивојевић, е-маил: komercijala2@ikvbv.ns.ac.rs

