Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4
19210 Бор
3554
27.06.2018.година

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и 60. Закона о јавним ("Сл. гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4, 19210 Бор
објављује
ПОЗИВ
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА СОФТВЕРА
ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ
ПОСТУПАК МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 07/2018
Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара, без ПДВ-а за период од 12
месеци
1. Подаци о наручиоцу
Назив Наручиоца: Дом здравља Бор
Адреса: Николе Коперника 2-4, Бор
ПИБ:, 108836097
Матични број: 17870165
Електронска пошта: jnabavke@domzdravljabor.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара, без ПДВ-а
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 07/2018 je јавнa набавкa услуга одржавања програмасофтвера Дома здравља Бор, за период од 12 месеци.
Ознака из општег речника: 72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци услуга сервисирања софтвера,
донеће се применом критеријума економски најнижа цена.
5. Контакт : jnabavke@domzdravljabor.org.rs
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Бор, Николе Коперника 2-4, Бор са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку 07/2018 , услуге сервисирања софтвера Дома здравља Бор, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код наручиоца

до 05.07.2018.године до 09,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Jавно отварање понуда одржаће се дана 05.07.2018.године са почетком у 10.00
часова у просторијама библиотеке-Управа Дома здравља Бор.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Дом здравља Бор
директор
спец. др мед. Весна Радосављевић

