Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања" ,Ул.Српских јунака бр.2, 18
205 Нишка Бања, тел. 018/502-036, 502-045; фаx 018/ 4548-415.Мат.бр. 07210582,
ж.р. 840-567667-59 код Управе за јавна плаћања, ПИБ:101466671, Бр.рег. Ниш ул.1387 код Привредног суда у Нишу, www.radonnb.co.rs, E-mail: radonnb@eunet.rs
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања”
Адреса наручиоца: Ул. Српских јунака бр.2, 18 205 Нишка Бања
Интернет страница наручиоца: www.radonnb.co.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Jавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Предмет набавке 49/2015 је: Електро опрема
ознака из речника – ЈН 31600000 – Електрична опрема и апарати
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Ова јавна
набавка није обликована по партијама.
Посебна напомена: Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора
је: најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену
цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца, на порталу Јавних набавки
или на интернет адреси наручиоца: www.radonnb.co.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од
неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Институт
за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања” ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, у
затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН бр. 49/2015 – Електро опрема,
ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име
лица за контакт, као и бр. тел. Рок за достављање понуда је 15.12.2015. године до 11.00
часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1.
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Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 15.12.2015. године од 11.30 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Српских јунака бр. 2, 18 205 Нишка Бања (Вила
Тасковић други спрат).
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку
отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање
понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и
потписано од стране одговорног лица понуђача.

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:
www.euprava.gov.rs; www.apr.gov.rs; www.nbs.rs; http://eporezi.poreskauprava.gov.rs;
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 10
дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Служба за јавне набавке
Е - mail адреса (или број факса): javna.nabavka@radonnb.co.rs, или fax 018/45-48-415
Остале информације:
Претходни распис - не постоји
Понуда се подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Рок плаћања је 15 дана, од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који
испоставља понуђач, као и документа којим је потврђена испорука добара, потписана од
стране наручиоца и понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2015. годину, а у
складу са планом ЈН Наручиоца 03-6033/1 од 05.05.2015. године.
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