ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
РАСАДНИЧКА ББ
Редни број јавне набавке: 18/18 – гасно уље екстра лако евро ел - лож уље
Број: 7959
Датум:04.12.2018.g.

На основу члана 55. став 1., тач 2) Закона о јавним набавкама,
објављује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Назив и адреса наручиоца: Здравствени Центар Зајечар, Расдничка
бб, Зајечар
- Интернет страница: (http://zczajecar.com/),
,
електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com
- Врста наручиоца: здравствена установа
- Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
- Врста предмета набавке: добра
- Опис предмета набавке: гасно уље екстра лако евро ел – лож уље,
за потребе котларнице
- Назив и ознака из Општег речника набавке: горива, позиција 09100000
- Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: критеријум
најнижа понуђена цена.
- Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна: Преузимање конкурсне
документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити у Служби
јавних набавки Здравственог Центра Зајечар,19000 Зајечар, Расдничка бб,
сваког радног дана од дана објаве позива за подношење понуде у времену
од 08,00 до 13,00 часова. На захтев заинтересованог понуђача, поднет у
писаној форми, наручилац ће конкурсну документацију послати
електронском поштом, у ком случају заинтересовани понуђач наручиоцу без
одлагања доставља потврду о пријему конкурсне документације. Конкурсна
документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет
адресе наручиоца: (http://zczajecar.com/),
- Начин подношења понуда: Понуде се достављају обавезно у
затвореним ковертама са назнаком: ”Понуда за ЈН бр. 18/18 – гасно уље
екстра лако евро ел – лож уље, не отварати“ на адресу : Здравствени
Центар Зајечар,19000 Зајечар, Расадничка бб. На полеђини коверте
обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.
Понуда се може доставити поштом или лично преко писарнице
Здравственог центра, до последњег дана рока без обзира на начин на који
је послата.
- Рок за подношење понуда: Понуђачи су у обавези да своје понуде

доставе у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке на Порталу јавних
набавки, и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока,
03.01.2019.године. Уколико последњи дан истека рока за достављање
понуда, падне у нерадни дан или у суботу, понуде се могу доставити
следећи радни дан до 10,00 часова.
- Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда
обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда у 10,30
часова,дана 03.01.2019.године, у Здравственом Центру Зајечар, Расдничка
бб у згради Управе.
- Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: За учествовање у поступку отварања понуда
потребно је оригинал овлашћење, оверено потписом законског заступника и
печатом понуђача. Представник који нема оригинал овлашћење неће моћи
да учествује у јавном отварању понуда.
- Рок за доношење одлуке: Рок за доношење Одлуке о додели уговора
је 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
- Лице за контакт: Зоран Доброта,директор техничке службе ЗЦ
Зајечар, моб.тел.064/8477309, за правна и еконмска питања, служба јавних
набавки, тел.019/445-685, електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com.
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