Бр. 5344
Датум: 15.08.2019.г.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Здравствени центар Зајечар
Адреса наручиоца: Расадничка бб, 19000 Зајечар
- Интернет
страница
наручиоца:
http://zczajecar.com/
Врста
наручиоца: Здравство Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: добра
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка резервног дела - Kollmorgen Axilal Drive FRU за ЦТ

скенер „Brightspeed“ 16 Elite, произвођача General Electric, са заменом резервног дела и
пуштањем система у рад, бр.14/19
OРН: 33124000- дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали;
- Број партија: / Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: / У
случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: /
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача: / У
случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне
набавке – основни подаци о информационом систему наручиоца и
тех.условима за учешће: није могуће У случају примене система динамичне
набавке рок трајања система: / У случају обавезе подношења понуда са
подизвођачем, проценат вредности набавке који се извршава преко
подизвођача: /
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена
цена Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за
јавне набавке и сајту наручиоца http://zczajecar.com/
Адреса

и

интернет

адреса

државних

органа,

службе

где

се

могу

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
- Пореска управа министарства финансија и привреде;
- Локална самоуправа
- Агенција за приватизацију;
- Надлежи судови;
- АПР;
- МУП;
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају
лично у деловодном протоколу Управне зграде Здравственог центра Зајечар или
поштом на адресу наручиоца Здравствени центар Зајечар, управна зграда,
деловодни протокол (Архива), Расадничка бб, 19000 Зајечар, до 04.09.2019.
године до 9:00 часова.
Место, време и

начин отварања

понуда:

Здравствени

центар

Зајечар,

канцеларија бр.6 у управној згради Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб,

1

19000 Зајечар. Отварање понуда је јавно и заказано је за 04.09.2019. године у
10:00 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању
морају приложити оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у
поступку сходно чл.103 ЗЈН.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда
Служба за контакт: Служба јавних набавки, 019/445-685,
javne.nabavke.zcz@gmail.com ,

Остале

информације:

Комплетна

набавка

се

врши

сходно

обавештењу

Министарства здравља бр. 401-00-426/23-2/2019-13 од 25.07.2019. у којем се
наводи да је одобрен захтев Здравственог центра Зајечар у складу са Планом
расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач Република за
набавку опреме и инвестиције и инвестиционо одржавање у 2019. години бр. 40100-426/23/2019-13,

-резервни

део

Kollmorgen Axilal Drive FRU за ЦТ скенер

„Brightspeed“ 16 Elite са заменом резервног дела и пуштањем система у рад. У оквиру
наведеног Плана а по захтеву установе додељена су финансијска средства за
реализацију у буџетској 2019. години за хитну набавку резервног дела Kollmorgen

Axilal Drive FRU за ЦТ скенер „Brightspeed“ 16 Elite за потребе службе радиологије ЗЦ
Зајечар , у износу од 2.316.000,00 динара са ПДВ-ом.

Сагласно горе наведеном процењена вредност јавне набавке је 2.316.000,00
динара

са ПДВ-ом, односно 1.930.000,00 динара без ПДВ-а, колико износи

одобрена сума за ову набавку од стране Министарства здравља а наручилац
напомиње да ће плаћање извршити
здравља по

у року од 3 дана након што Министарство

овом основу пребаци финансијска средства на текући

рачун

Здравственог центра Зајечар.
Сходно одобреним средствима и процењеној вредности, наручилац ће сагласно
чл.107. ЗЈН, одбити све понуде као неприхватљиве уколико њихова укупна
вредност са ПДВ-ом прелази процењену вредност.
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