РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 1739/165/3
09.09.2015.године
БЛАЦЕ
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр.124/12 , 14/15 и 68/15) упућује
се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
• Наручилац : Дом здравља Блаце, Блаце, Браће Вуксановић 55
• Web sajt: www.dzblace.org.rs, email: dzblace@ptt.rs и office@dzblace.org.rs , телефон: 027-371-464 ,
Факс: 027-371-253
• Здравствена установа
• Врста поступка: Jавна набавка мале вредности
• Врста пердмета: добра
• Предмет јавне набавке су: Лекови са Б листе лекова, за које поступак спроводи Здравствена
установа по члану 17.а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке („Сл.гласник РС“, бр. 29/13,49/13,51/13-испр. 86/13 и 119/14).
Јавна набавка обликована је по партијама.
• Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на
позицији:33600000-фармацеутски производи
• Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
• Време трајања уговора: шест месеци
• Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу
јавних набавки, Интернет страни Дома здравља: www.dzblace.org.rs
• Подаци о пореским обавезама, заштити при запошљавању, условима рада
и сл. се могу добити код следећих институција:
-Министарство финансија – www.min.gov.rs
-Министарство финансија-Пореска управа – http://poreskauprava.org
-Mинистарство правде и државне управе – www.drzavna uprava.rs
-Министарство рада, зашошљавања и социјалне политике–www.minrzs.gov.rs
• Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.
• Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
- Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА СА
Б ЛИСТЕ ЛЕКОВА “, Број набавке: 1.1.3
На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.
- Понуде се достављају на адресу Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, Браће Вуксановић 55 , III
спрат, Правне служба,, сваког радног дана од 7-14.часова.
- Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 17.09.2015. године до 9:00
часова , без обзира на начин како су послате.
- Јавно отварање понуда обавиће се дана 17.09.2015 године у 10 часова у просторијама наручиоца у
Блацу ул. Браће Вуксановић 55 , III спрат у просторији Правне службе.
- Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране наручиоца.
- Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
- Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из
понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне примедбе на поступак
отварања понуда.
• Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
• Лице за контакт: Р а д о ј е М и ј а ј л о в и ћ и М и л к а А в р а м о в и ћ ;
• Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда
• Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да
докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

