
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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	Text7: члан 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), 
	Text10: Подношење понуда ( рок, место, време, начин, назнака ):Понуде се достављају непосредно,у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку УСЛУГА – Редован годишњи сервис медицинских средстава  – апарата, партија/е број                       , ЈНМВ бр. 21/17 - НЕ ОТВАРАТИ” на адресу : „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд “, 11000 Београд, Франше д`Епереа 5 (писарница соба 14). На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт. Печатом оверити место затварања понуде.Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена.Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), Позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Позив за подношење понуда за за јавну набавку мале вредности је објављен на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет адреси Градског завода за хитну медицинску помоћ из Београда.Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу Завода до 10.01.2018. године до 10,00 часова, без обзира на начин доставе. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, наручилац ће је по окончању поступка отварања вретити неотворену на адресу понуђача или овлашћеном представнику, уколико исти присуствује поступку јавног отварања понуда, са назнаком да је неблаговремена.
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	Text4: Подаци о предмету јавне набавке:Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке : УСЛУГА – Редован годишњи сервис медицинских средстава  – апарата: - 50421000 услуга поправке и одржавања медицинске опреме.Опис партија (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама ): Јавна набавка Услуге – Редован годишњи сервис медицинских средстава  – апарата  је обликована у у 14 (четрнаест) партија и то :1) Партија 1: Redovan godišnji servis za aparat EKG MAC 400/500;                        Процењена вредност за ову партију износи: 171.600,00 динара без ПДВ-а;2) Партија 2: Redovan godišnji servis sa zamenom baterije za aparat defibrilator NIHON KOHDEN TEC 7721K;             Процењена вредност за ову партију износи: 399.000,00 динара без ПДВ-а;3) Партија 3: Redovan godišnji servis za aparat Defibrilator MEDTRONIC LIFE PACK 12;             Redovan godišnji servis za aparat Defibrilator MEDTRONIC LIFE PACK 1000;             Процењена вредност за ову партију износи: 525.000,00 динара без ПДВ-а;4) Партија 4: Redovan godišnji servis za aparat Ventilator WEINMANN MEDUMAT STANDARD sa zamenom baterije;             Процењена вредност за ову партију износи: 154.000,00 динара без ПДВ-а;5) Партија 5: Redovan godinji servis za ultrazvučni stacionarni aparat GE LOGIC 3 PRO;             Процењена вредност за ову партију износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а;6) Партија 6: Redovan godinji servis za stacionarni ultrazvučni aparat MYLAB 40 ESAOTE;             Процењена вредност за ову партију износи: 25.000,00 динара без ПДВ-а;7) Партија 7: Redovan godišnji servis za portabl ultrazvučni aparat MEDISIN CO;                Процењена вредност за ову партију износи 17.000,00 динара без  ПДВ-а;8)  Партија 8:Redovan godišnji servis  za infuzionu pumpu CAREFUSION ALARIS GW;    Процењена вредност за ову партију износи 12.000,00 динара без ПДВ-а;9) Партија 9: Redovan godišnji servis  za EKG INNOMED HS CL 80;          Процењена вредност за ову партију износи 204.000,00 динара без ПДВ-а;10) Партија 10: Redovan godišnji servis defibrilator ZOLL E serija;Процењена вредност за ову партију износи 204.000,00 динара без ПДВ-а;11) Партија 11: Redovan godišnji servis  RESPIRATOR SPENCER 190;Процењена вредност за ову партију износи 79.800,00 динара без ПДВ-а;12) Партија 12: Redovan godišnji servis za EKG aparat SCHILLER AT-1;Процењена вредност за ову партију износи 99.000,00 динара без ПДВ-а;  13) Партија 13: Preventivni godišnji servis PEDSI SISTEMA (softver) za EKG holter i holtera pritiska sa pripadajućim recorder-ima proizvođača MEDSETПроцењена вредност за ову партију износи 18.000,00 динара без ПДВ-а; 14) Партија 14: Испитивање боца за медицински кисеоник – атест;Процењена вредност за ову партију износи 55.000,00 динара без ПДВ-а;
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	Text13: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 10.01.2018. године,у сали за састанке „Градског завода за хитну медицинску помоћ“ Београд ,11000 Београд, Франше д`Епереа 5,  са почетком у 10,15 часова. 
	Text11: Отварање понуда (место,време,присуство заинтересованих):Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 10.01.2018. године,у сали за састанке „Градског завода за хитну медицинску помоћ“ Београд ,11000 Београд, Франше д`Епереа 5,  са почетком у 10,15 часова. Наручилац задржава право да промени време отварања понуда,о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.Представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда подносе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.
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