ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"

Адреса наручиоца:

Делиградска 29, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.imrs.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Материјал за цитогенетичку лабораторију, јн М-1/16
Ознака из општег речника набавке: 33696500-Лаборатoријски реагенси
Набака је обликована у 4 (четири) партије:
партија 1-реагенси за ћелијску култивацију-процењена вредност 1.100.000,00 дин.
партија 2-реагенси за ћелијску препарацију-процењена вредност 120.000,00 дин.
партија 3-реагенси за заустављање ћелијске деобе-процењена вредност 530.000,00 дин.
партија 4-остали реагенси за биодозиметријске и цитогенетичке анализе-процењена вредност 30.000,00
дин.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

4
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, у
електронском облику достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на адресу administracija.imrs@gmail.com, у
просторијама наручиоца или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног захтева. Уколико заинтересовано лице
одлучи да преузме штампану конкурсну документацију, или захтева да му се иста пошаље путем поште, обавезно је да уз захтев за доставу
документације прилажи доказ о уплаћеном износу од 1.000,00 динара на рачун наручиоца број 840-789667-61, Управа за трезор, са
назнаком ''откуп конкурсне документације за ЈН М-1/16'' на име манипулативних трошкова (штампања и доставе).

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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки тачније до 21.04.2016. године.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 21.04.2016. године у 11:00 часова.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца улица Делиградска број 29, Београд.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се прилиом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст:
Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“
Делиградска 29, 11000 Београд
''Понуда за јавну набавку материјала за цитогенетичку лабораторију , ЈН М-1/16, Партија ___ - НЕ ОТВАРАЈ'', а на полеђини назив,
адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да
су поднете неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана
21.04.2016. године у 11.30 часова, на адреси Делиградска улица број 29, просторија јавних
набавки , канцеларија бр. 6.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана
од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Бранко Јокић, службеник за јавне набавке
Имејл: administracija.imrs@gmail.com

Остале информације:
Уговор ће се закључити на период од 12 месеци или до утрошка уговорених средстава.

