ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
БРОЈ 306-2/19
11.03.2019.ГОДИНЕ
МАТАРУШКА БАЊА

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама и Одлуке вд директора број :
306/19 од 11.03.2019 године .

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА- БАДЕ МАНТИЛИ
И ПИЏАМЕ за кориснике Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Геронтолошки центар Матарушка Бања
Адреса: Драгутина Гвозденовића 53, Матарушка Бања
Интернет страница: www.gcmb.co.rs
2. Врста поступка набавке
Предметна набавка се спроводи у складу са одредбама члана 39. став 2. Закона о јавним
набавкама
3. Предмет набавке
Предмет
набавке
Матарушкој Бањи

су добра – баде мантили и пиџаме за кориснике Геронтолошког центра у

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Владимир Ђоковић, дипл.правник
Е - mail адреса : g c m b @ t r o n - i n t e r . n e t
Понуда треба да садржи писaну понуду за набавку добра- баде мантили и пиџаме за кориснике
Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:понуда за баде мантили и пиџаме за кориснике
Матарушкој Бањи

Геронтолошког центра у

БР.___________
Техичка спецификација
тражених материјала

Јединачна
цена без
ПДВ-а

Проц
енат
ПДВа

Мушка пиџама без ранфле 100
% памук горњи (на округлину)
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Јединачна
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

и доњи део, комада 55 у боји
по избору наручиоца
Женска пиџама без ранфле 100
% памук горњи( на В израз) и
доњи део, комада 80 у боји по
избору наручиоца
Баде мантили фроте памук 100
%, комада 40 у боји по избору
наручиоца
Понуђач (фирма и седиште):
_____________________ ________________________________________________________
Адреса,
тел.
и
овлашћено
лице:
_______________________________________________________________________________
Мат.бр._________________, ПИБ_______________, тк.рач.____________________________
Е- маил ___________________
Рок плаћања је до 45 дана, од дана испоруке и пријема регистороване фактуре, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара и регистрација
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок извршења обавезе до 10 дана од дана закључења Уговора. Понуђач ће обавезу извршити у
року од ______ дана.
Гарантни период минимум 6 месеци, понуђач даје гаранцију од __________________ месеци.
Рок важења понуде је _______________дана (минимум 60 дана).
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА
Понуђач изјављује да у свему испуњава законске услове за испоруку добра и обавезује да је
испоручи у свему према важећим законским прописима и сноси сву одговорност за добро
извршење уговорене обавезе.
Датум:_______________год.

За Понуђача
М.П.
_________________________
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У складу са чланом 26.Закона, ____________________________________________________
(Назив понуђача) даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку набавке:
добра- баде мантили и пиџаме за кориснике Геронтолошког центра у Матарушкој Бањи - поднео
независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

* Понуђач је у обавези да дате изјаве попуни, потпише и овери печатом.
Место испоруке, – магацин наручиоца: Геронтолошки центар Матарушка Бања Адреса:
Драгутина Гвозденовића 53, Матарушка Бања
Изабрани понуђач је у обавези да изврши истовар и унос добара у магацински простор
Наручиоца.
Приликом испоруке добара, добављач је у обавези да за сва испоручена добра достави
Наручиоцу и произвођачку декларацију (потписану и оверену печатом произвођача), која
садржи све податке потребне за уредан пријем добара (назив и врсту добра, рок употребе добра
и сл.).
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најниже цене.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок од дана потписивања уговора.
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Понуде са назнаком '' Понуда за – баде мантили и пиџаме за кориснике ГЦМБ ''
доставити до 18.03.2019. године до 12,00 часова, када ће бити извршено отварање понуда, у
затвореном или отвореном облику на адресу:Геронтолошки центар Матарушка Бања Драгутина
Гвозденовића 53, Матарушка Бања или на е-маил gcmb@tron-inter.net
.
Правник-секретар

___________________________
Владимир Ђоковић
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