Завод за стоматологију Крагујевац
Змај Јовина 32, 34000Крагујевац
Тел-факс: 034/366530,
www.zzstomkg.rs; E-mail:zstomkg@open.telekom.rs
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979
Број текућег рачуна:840-495661-58

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом, број 02/14 ,од 08.02.2014.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

РАДНА УНИФОРМА - 18100000

КРАГУЈЕВАЦ
Фебруар, 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Подаци о наручиоцу:
Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац,
www: zzstomkg.rs,E-mail:zstomkg@open.telekom.rs
(у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у
складу са конкурсном документацијом, ради закључења уговора о јавној набавци
мале вредности наруџбеницом;радна униформа-18100000
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979
Број текућег рачуна:840-495661-58
2.Врста поступка јавне набавке:
спроводи према одредбама:
-Закона о јавним набавкама које се односе на поступак јавне набавке мале
вредности наруџбеницом чл.39 став 6. ЗЈН („Сл.гласник РС“124/2012).
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.02/14 су добра-

Радна униформа-18100000
4.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе непосредно,путем
телефаса или путем поште на адресу наручиоца : Завод за стоматологију
Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац,
Понуда мора да садржи
- укупну цену без ПДВ-а
- укупну цену са ПДВ-ом
- рок и начин плаћања (не може бити краћи од 60 дана) на основу документа
који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара
- рок испоруке (у данима по склапању уговора)
- место и начин испоруке
Рок за подношење понуда је 11.02.2014.године до 13 часова након чега ће се
извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже понуђене
цене.
5.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 2 дана од дана отварања понуда.

6.Контакт особа: Благојевић Гордана
Тел/факс:034/366530
Е-mail:zstomkg@open.telekom.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку мале вредности
наруџбеницом, радна униформа- 18100000
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача ( E-mail):
Tелефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора

2)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : радна униформа- 18100000

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 60 дана)
Рок испоруке ( у данима по склапању уговора)
Место и начин испоруке

Датум
________________

Понуђач
м.п

____________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
( попуњава понуђач)

Предмет набавке: Радна униформа-18100000
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Назив

Женски мантил-дуг рукав
(беле боје)
Мушки мантил-дуг рукав
(беле боје)
Мушка униформа-панталоне
и блуза (беле боје)
Мушка униформа-панталоне
и блуза (зелене боје)
Женска
униформа
–
панталоне и блуза (беле боје)
Женска
униформа
–
панталоне и блуза (зелене
боје)
Женска
униформа
–
панталоне и блуза (плаве
боје)
Лого штампа у две боје

Јед.
Мере
Ком

Јединична
Јединична цена
Количина цена без ПДВса ПДВ-ом
а
91

Ком.

24

Ком.

3

Ком.

3

Ком.

4

Ком.

4

Ком.

9

Ком.

141

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупно
Напомена:Сировински састав материјала мора да садржи већи проценат памука од 50%
Датум
________________

м.п

Понуђач
____________________

Укупна цена
са ПДВ-ом

