Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/444-15
Датум: 12.03.2015. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Достава одговора Комисије за ЈНМВ бр. 2/2015.

У прилогу достављамо одговор Комисије за јавну набавку мале вредности
добара – резервни ауто-делови, на захтев заинтересованог лица од 10.03.2015. године,
за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде, који је
заведен у Заводу под бројем 01/431-15 дана 11.03.2015. године.
Одговор је објављен на сајту Завода (www.hitnapomoc.org) и на Порталу јавних
набавки и може се преузети електронским путем.

С' поштовањем,

Комисија за јавну набавку
Биљана Вукић, службеник за јавне набавке

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку мале вредности добара – резервни ауто-делови, ЈНМВ бр.
2/2015, образована Решењем број 01/384-15 од 05.03.2015. године.
Крагујевац 12.03.2015.год.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку
мале вредности добара – резервни ауто-делови, ЈНМВ бр. 2/2015
Дана 10.03.2015. године примљен је захтев заинтересованог лица за достављање одлуке
о покретању поступка јавне набавке у којој је садржана процењена вредност.

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
Комисија доставља Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара
– резервни ауто-делови број 01/383-15 од 05.03.2015. године.

Комисија за јавну набавку
Биљана Вукић, службеник за јавне набавке

Наручилац

Завод за хитну
медицинску помоћ
Крагујевац

Адреса

Слобода бб

Место

Крагујевац

Број одлуке

01/383-15

Датум

05.03.2015. год.

На основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012), директор Завода, др Александар Кличковић, доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара – резервни аутоделови, по партијама
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности добара – резервни аутоделови, по партијама, редни број ЈНМВ 2/2015.
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра

X

Услуге
Радови

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке и назив и
ознака из општег речника набавке

резервни ауто-делови
34300000 – делови и прибор за возила и њихове
моторе

Процењена вредност јавне набавке:
1.418.108,67 динара
Подаци о апропријацији у буџету,
односно у финансијском плану за
плаћање

Конто број: 426912

3) Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка
јавне набавке:
Позив за подношење понуда и
Припрема Позива за подношење понуда Конкурсна
документација
биће
и Конкурсне документације
припремљени у року од три дана од
дана доношења одлуке о покретању
поступка

Достава Позива за подношење понуда,
као и објављивање Конкурсне
документације на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Завода.
Достављање Позива и Конкурсне
документације на адресе најмање три
потенцијална понуђача.
Рок за подношење и отварање понуда

Рок за доношење одлуке о додели
уговора

Рок за закључење уговора

У року од два дана од дана израде
позива за подношење понуда и
Конкурсне документације

Рок за подношење понуда је најмање
осам дана од дана објављивања
позива на Порталу јавних набавки.
Отварање понуда спроводи се одмах
након истека рока за подношење
понуда, односно истог дана.
Одлука о додели уговора биће
донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Уговор ће бити закључен у року од 8
дана од дана
протека рока за
подношење захтева за заштиту
права.

4) Предмет јавне набавке обликован је у више партија:
Да Х

Не
Назив партије

Процењена вредност

Број партије
Партија бр. 1
Партија бр. 2
Партија бр. 3
Партија бр. 4
Партија бр. 5
Партија бр. 6

Резервни делови за CITROEN
JUMPER
Резервни делови за PEUGEOT 2.2
HDI 2005. god.

408.825,00

Резервни делови за WOLKSWAGEN
102 TDI 2003. god.
Резервни делови за FIAT PUNTO

38. 920,00

Резервни делови за ZASTAVU 101 I
JUGO
Ауто-гуме и акумулатори

180.052,00

Укупно:

202.150,00

38.091,67

550.070,00
1.418.108,67 динара
Одговорно лице:
Директор ЗХМП

Др Александар Кличковић
__________________________

