ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Дом здравља Петровац на Млави

Адреса наручиоца:

Моравска бр.2, 12300 Петровац на Млави

Интернет страница наручиоца:

www.domzdravljapetrovac.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:

Набавка лекова за хуману употребу са „Д“ листе лекова, ОРН-33600000- Фармацеутски
производи

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Предмет набавке обликован је у 4 партија.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда јe најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације,
почев од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набави и интернет страници
наручиоца www.domzdravljapetrovac.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада исл. се могу добити код следећих институција:
· Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mpf.gov.rs
· Пореска управа републике Србије – http://poreskauprava.org
· Министарство правде и државне управе Републике Србије –
www.drzavnauprava.rs
· Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије –
www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које
стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати
први наредни радни дан до 10,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца: „Дом здравља Петровац на Млави“ Моравска бр.2, 12300
Петровац на Млави, са назнаком „Понуда за јавну набавку лекова са „Д“ лите лекова
(годишње потребе)-Не отварати.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, дана 08.08.2016.године у 10.30 часова последњег дана горе наведеног рока.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Дом здравља, просторије
синдиката. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 8
дана од дана када се стекну законски услови.

Лице за контакт:

Маја Матејић, путем mail-a zcpet.javnenabavke@gmail.com, Дом здравља Петровац
на Млави, Моравска бр.2, 12300 Петровац на Млави, fax бр.012/327-985

Остале информације:

