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Дел. број. 269. од 13. 04. 2020. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015, 68/2015)

ЗУ АПОТЕКА НИШ ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОТВ 04 / 2020

Медицинско техничка помагала/РФЗО – инсулинска пумпа

1. Назив и адреса наручиоца: Апотека Ниш, Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 6

2. Врста наручиоца: Здравство

3. Интернет страница наручиоца: www.apotekanis.co.rs

4. Ознака из општег речника набавке: 33196000 Медицинска помагала

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

6. Врста предмета јавне набавке : добра

7. Опис предмета набавке : Медицинско техничка помагала/РФЗО – инсулинска
пумпа. Набавка је обликована у 2 партије.

8. Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума.

9. Време на које се закључује оквирни споразум: Оквирни споразум се закључују на
период од дванаест месеци .

10. Оквирни споразум се закључују са више добављача, и то по један оквирни
споразум са једним добављачем за све добијене партије у предметном поступку јавне
набавке.

11. На основу Оквирног споразума, Апотека Ниш ће закључивати појединачне уговоре
и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку.

За време трајања Оквирног споразума може се закључити више појединачних уговора у
зависности од потреба Наручиоца.

12. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне
документације може се извршити са Портала јавних набавки и званичног сајта Апотеке Ниш
www.apotekanis.co.rs

13. Критеријум и елементи критеријума:

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се - економски
најповољнија понуда и то:

Назив критеријума Максималан број
пондера

1 Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у
динарима) 90,00 пондера

2 Рок испоруке 10,00 пондера

Укупно пондера 100,00 пондера

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним
набавкама, прецизиран поглављем V конкурсне документације.
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14. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на
тражени начин, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се
отвори пре времена.

Понуда се може доставити поштом на адресу:

Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш

Са назнаком на предњој страни коверте:
„ПОНУДА ЗА - Назив Јавне набавке и број партије за коју се понуда подноси

НЕ ОТВАРАТИ„

На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број
телефона као и контакт особа.

Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе најкасније до дана истека рока за
подношење понуда, до 14. 05. 2020. године до 11:00 часова.

15. Место, време и начин отварања понуда :

Понуде ће бити јавно отворене у просторијама управе Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића
6, са почетком у 11:15 часова, дана 14. 05. 2020. године.
Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног празника,
као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.
Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране наручиоца.
.

16. Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума је: 25 дана од дана
отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима када рок за доношење одлуке
може бити 40 дана од дана отварања понуда.

Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су конкурсном
документацијом.

17. Лице за контакт : Ведран Ивановић дипл. ецц

тел: 512-296; 512-281, фах: 512-297, е-адреса: vedran.ivanovic@apotekanis.co.rs

Комисија за јавну набавкау ОТВ 04 / 2020

Медицинско техничка помагала/РФЗО – инсулинска пумпа


