Спортски савез
општине Аалексинац
Број: 211/4/20
Дана: 13.02.2020.године
Алексинац
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне
набавке Број: 211/20 од 13.02.2020. године, Комисија за јавну набавку образована
решењем
Председника Спортског савеза општине Алексинац Број 211/2/20 од
13.02.2020. године објављује
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ЈНМВ 1/2020
Назив и адреса Наручиоца: Спортски савез општине Алексинац
Врста наручиоца: Удружења
Врста поступка:– Јавна набавка у поступку мале вредности
Предмет јавне набавке 1/2020: Набавка услуга–Здравствени преглед спортиста
Назив и ознака из општег речника набавке:
85000000 – Здравствене и услуге социјалне медицине
Начин преузимања конкурсне документације:
- Лично, сваког радног дана од 0700-1500 часова на адреси наручиоца-Спортски савез
општине Алексинац Душана Тривунца 54 Алексинац
- На Порталу јавних набавки;
- На интернет страници Наручиоца: http://www.sportskisavezaleksinac.org.rs
Рок за подношење понуда : 21.02.2020. године до 1400 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца, без обзира на
начин достављања, пристигла до 21.02.2020. године до 14 00 часова.
Понуде се подносе на адресу: Спортски савез општине Алексинац Душана
Тривунца 54 лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА - НЕ
ОТВАРАТИ - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД
СПОРТИСТА ЈНМВ 1/2020.“
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања
понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуда се подноси на српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.
Понуда мора да важи најмање 111 дана од дана отварања понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати
понуду.
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Отварање понуда: обавиће се дана 21.02.2020.године у 1430 часова, у
просторијама Општинске управе општине Алексинац канцеларија број 50 (на
спрату).
Отварање понуда је јавно.
Критеријум за избор најповољније понуде је Избор најповољније понуде наручилац ће
извршити применом критеријума ,,економски најповољнија понуда“. Приликом оцене
понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Елементи критеријума су:
1.
Понуђена цена за опште прегледе
2.
Понуђена цена за посебне прегледе
3.
Удаљеност извршења услуга
4.
Време извршења услуге
Укупно пондера

30 пондера
30 пондера
30 пондера
10 пондера
100 пондера

У поступку отварања понуда, без посебног позивања, могу учествовати
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писана овлашћења, (образац
овлашћења дат је у конкурсној документацији) потписана и оверена печатом од стране
овлашћеног лица понуђача, предају Комисији за јавне набавке пре почетка отварања
понуда.
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је: 20 дана од дана отварања понуда.
Контакт лица:
- Јован Живић e-mail: ssoaleksinac@gmail.com, или на телефон Службе за јавне
набавке ОУ 018/ 809-010
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