ИСПРАВКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка
број: I- 6

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

16.05.2014. ДО 09:00 ЧАСОВА

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

16.05.2014. У 09:30 ЧАСОВА

МАЈ 2014. године

Мења се конкурсна документација за јавну набавку број I-6 те се на страни
3 мења тачка 1.5. и гласи:

„ 1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити у затвореној коверти или кутији на адресу: Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2. са
назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – набавка тест трака и ланцета за
апарат за самоконтролу шећера у крви, по партијама, партија
_______________________ , ЈН бр. I-6 НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за
подношење понуда је 16.05.2014. године до 09.00 часова.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у
просторијама Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова,
ул. Владимира Хурбана бр 2, је дана 16.05.2014. године у 09.30 часова.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица,
а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну
набавку, могу активно учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.“

Мења се Конкурсна документација, те се на страни 23 конкурсне
документације мења тачка 5.23 Критеријуми за избор најповољније понуде.

« 5.23. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније
понуде, примењиваће се принцип - економски најповољнија понуда, а
критеријум за доделу бодова (пондера) су:
Вредност понуде ------------------70 бодова (пондера)
Рок плаћања ------------------------30 бодова (пондера)
1.Вредност понуде........................................................... 70 бодова



- Вредност понуде представља укупну, коначну, вредност партије;
- Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија
максимални број бодова (70 бодова);
- Додела бодова осталим Понуђачима врши се применом
формуле:

Најнижа коначна понуђена вредност партије/ вредност партије
бодованог понуђача x 70 бодова

2.Рок плаћања ......................................................................30 бодова


-

Од 30-60 дана.............................................................................0 бодова

-

Од 61-90 дана...........................................................................15 бодова

-

Од91-120дана...........................................................................30 бодова

НАПОМЕНА: РОК ИСПОРУКЕ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 24 ЧАСА ОД
МОМЕНТА НАРУЏБЕ.
Понуда која буде сачињена супротно овој напомени, биће одбијена
Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера)
добијених по напред наведеним критеријумима. «

У осталим деловима конкурсна документација се не мења.

