На основу члана 55 став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15):
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 04-1179
Датум:11.4.2019.год.
Објављује
ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку добра
(редни број јавне набавке ЈНМВ 17/19)
1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића
Лунге 1, www.zcvranje.org
2) Врста наручиоца: здравство
3) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4) Опис предмета јавне набавке: Осигурање од одговорности према трећим лицима
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге осигурања; 66510000.
5) Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7) Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на интернет
страници наручиоца: www.zcvranje.org или на Порталу јавних набавки.
8) Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: понуда се може поднети путем поште
или непосредно у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу: Здравствени центар Врање,
ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање. са назнаком „Не отварати - Понуда за јавну набавку –
Осигурање од одговорности према трећим лицима – број ЈНМВ 17/19“. На полеђини коверте
обавезно уписати назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме лица за контакт. Рок за
подношење: 19.4.2019.г. до 10.30 часова.
9) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се на адреси: ул.
Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање, Управа ОЈ Дома здравља Врање, II спрат, сала за конференције.
Време отварања: 19.4.2019.г. у 11.00 часова
10) Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда, у супротном у
поступку отварања учествују као обична јавност.
11) Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
12) Лице за контакт: Весна Стојановић, дипл.прав, тел/факс: 017/427-832
е-адреса: javne.nabavke.vranje@gmail.com
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