ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Апотека Бујановац
Адреса наручиоца: Карађорђа Петровића 246, 17520 Бујановац
Интернет страница наручиоца: : www.apotekabujanovac.co.rs
Врста наручиоца: Органи здравствене установе
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Опис предмета јавне набавке назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке добра је – набавка медицинских помагала/РФЗО
Ознака из општег речника је - 33196000 –медицинска помагала
Набавка је обликована у 7 партија и то :
Партија

НАЗИВ ДОБРА

1.

PELENE: PELENE SENI: SUPER PLUS EXTRA SMALL (XS) DO 30KG ,
STANDARD SMALL-1 (S) OD 30 DO 40 KG, STANDARD MEDIUM-2 (M) OD
40 DO 70 KG , STANDARD PLUS MEDIUM-2+ (M) OD 40 DO 70 KG I
STANDARD LARGE-3 (L) OD 70 DO 100 KG, ЕXTRA LARGE 4-(XL) ILI
ODGOVARAJUĆE

2.

DISK FI-40MM/5, FI50MM/5, FI60MM/5 ALT , ILI ODGOVARAJUĆE

3.

KOLOSTOMA kese FI 40,50,60 MM/30 * ALT, ILI ODGOVARAJUĆE

4.

ILEOSTOMA kese br.50/30, 60/30 * ALT , ILI ODGOVARAJUĆE

5.

IGLE NOVOFINE 0.25x6mm, 0,3x8mm , ILI ODGOVARAJUĆE

6.

TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA GLUKOZE U KRVI ZA APARAT: ACCU
- CHEK AKTIV, ACCU-SHEK PERFORMA, ILI ODGOVARAJUĆE

7.

TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA GLUKOZE U KRVI
ZA APARAT:CONTOURS PLUS, ILI ODGOVARAJUĆE

У случају подношења понуде са подизвођачима, подизвођачи учествују у делу
посла до 50% од вредности понуде.
Критеријум за оцењивање понуде: Економски најповољнија понуда са елементима
критеријума: попуст на понуђену цену наручиоца (90) - пондера и рок испоруке (10)
пондера.
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима на интернет адреси : www.apotekabujanovac.co.rs
и Порталу јавних набавки.
Начин и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе непосредно, путем поште, у згради Апотеке Бујановац, или путем
поште на адресу: Апотека Бујановац, улица Карађорђа Петровића број 246, 17520
Бујановац, са назнаком“ Не отварај“ Понуда за набавку медицинских помагала/РФЗО
1/2019, за партију(е) (навести број партије за које се подноси понуда) за потребе

Апотеке Бујановац, у затвореној коверти или кутији, тако затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, и са
адресом понуђача и телефоном контакт особе на полеђини запаковане понуде. Понуђач
може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Рок за подношење понуда је 09.01.2019. године до 11,00 часова. Понуде које стигну
после предвиђеног рока и сата вратиће се понуђачу неотворене као
неблаговремене.
Место, време, и начин отварања понуде:
Отварање понуда ће бити обављено у просторијама Апотеке Бујановац,09.01.2019.
године у 12,00 часова, по истеку рока за подношење понуде.
Отварање понуде је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, предаће
Комисији за јавну набавку, овлашћења за учествовање на отварању понуда, (на
референдуму заведено, потписано и печатирано). Активно учешће приликом отварања
понуда имају право само овлашћени представници пристиглих благовремених понуда.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да
приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуда који се уносе у записник о
отварању понуда.
У случају да представник понуђача, не достави Комисији за јавне набавке писмено
овлашћење, присуствује отварању као обична јавност.
Рок за доношење одлуке: најдуже 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Данијела Томић или Снежана Ничић, mail:
apobujanovac@open.telеkom.rs

