КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
11000 Београд, Пилота Михајла Петровића бр. 5-г
Број: 1164/5
Беогрд, 12.05.2015. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка
1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12 и 14/2015),
упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке добара број 1.1.1./2015, – куповина пословног
простора у Београду за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије - Огранак Београд.
Ознака и назив из Општег речника набавке: 70120000 – Куповина и продаја
некретнина.
Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени
назив: КМСЗТС).
Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г
Интернет страница: www.kmszts.org.rs
Врста наручуиоца: Индиректни корисници буџетских средстава.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка добара – куповина пословног простора у
Београду за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранак Београд (скраћени назив: КМСЗТС ОБГ). Ознака и назив из Општег речника
набавке: 70120000 – Куповина и продаја некретнина.
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије за 2015. годину, на позицији бр. 1., у одељку ''Добра''.
Средства су обезбеђена у Финансијском плану Коморe медицинских сестара и
здравствених техничара Србије за 2015. годину на конту 023.
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Наручилац позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде према
објављеној конкурсној документацији.
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Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним
набавкама, а у складу са захтевима из конкурсне документације.
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора
бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште,
преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним
набавкама могу се достављати у неовереним копијама.
Начин
преузимања
конкурсне
документације:
на
интернет
страници
наручиоца www.kmszts.org.rs /јавне јабавке/ и на Порталу јавних набавки Управе за
јавне набавке.
Начин подношења понуде и рок: 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 - више сувласника, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе/имена и презимена и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И
ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, 11000
Београд,
Пилота Михајла
Петровића бр. 5-г,, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра - куповина
пословног простора у Београду, ЈН бр. 1.1.1./2015. - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за достављање понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на
наведеној адреси до 22.06.2015. године, до 10.00 часова.
Неблаговремене, незапечаћене, неправилно обележене и понуде са непотпуном
документацијом неће се узети у разматрање.
Рок важности понуде мора да буде најмање 90 дана од дана отварања понуда. Понуда
са варијантама није дозвољена.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда ће се
одржати након истека рока за подношење понуда, дана 22.06.2015. године, у 11.00
часова , у седишту Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у
Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г.
Јавном отварању понуда могу присуствовати представници свих понуђача, као и друга
заинтересована лица.
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Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Присутни представници понуђача, уколико нису директори или
други уписани заступници, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
Наручиоца поднети пуномоћја за учешће у поступку отварању понуда. Уколико
представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје, он може да присуствује поступку
отварања понуда као општа јавност, али нема права да активно учествује у поступку
отварања понуда. Посебан позив за јавно отварање понуда се неће упућивати.
Комисија
ће,
непосредно пре отпочињања рада, извршити
увид у
идентификационе документе свих присутних представника понуђача и осталих
присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих.
Рок за доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци: 25 дана од дана отварања
понуда.
Рок из претходног става, у случају потребе, може бити продужен одлуком наручиоца,
највише до 40 дана од дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да
ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или
због неког другог оправданог разлога, у складу са Законом о јавним набавкама.
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам
дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у
случају примене члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама (у случају када
је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права).
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од осам
дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у
случају примене члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама (у случају када
је поднета само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права), односно од дана када се стекну законски услови.
Рок за достављање на објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци
је 5 дана од дана закључења уговора.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца:
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у Београду, Улица
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г или електронском поштом
на адресу
office@kmszts.org.rs или факсом на број +381 11/3562-107, захтевати од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Лице за контакт: Тамара Синђић Јелесијевић, дипл.
адреса: office@kmszts.org.rs или факсом на број +381 11/3562-107.

правник.

Е-mail

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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