
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Апотека Бујановац 

Адреса наручиоца: Карађорђа Петровића 246, 17520 

Бујановац  

Интернет страница наручиоца: 

www.apotekabujanovac.co.rs  

Врста наручиоца: Здравство 

 Врста поступка јавне набавке: отворени поступак ради закључења oквирног 

споразума са  најмање једним добављачем за сваку партију на период од 12 месеци. 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка 

медицинско-техничких помагала која се издају на терет средстава РФЗО - ЈН број 

3/2019 према општем  речнику: 33196000 – Медицинска помагала. 

 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 25 партија. 

Критеријум, елементи критеријума за оцењивање понуда: Критеријум „економски 

најповољнија понуда“. Елементи критеријума су: „попуст на цене из Ценовника 

Наручиоца“ и „рок испоруке“. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: Позив и Конкурсна документација су објављени на Порталу 

јавних набавки и на интернет страни Наручиоцаwww.apotekabujanovac.co.rs дана 

04.12.2019. године. Позив је истог дана достављен ЈП „Службени Гласник“ ради 

објављивања на Порталу Службеног гласника РС и Порталу јавних набавки. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуду могу поднети сви 

заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. и 76.  ЗЈН, с 

тим што су дужни да уз понуду доставе и доказе о испуњености услова из тог члана, у 

складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.  Понуде морају у целини бити 

припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку. 

Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се 

непосредно или путем поште најкасније до 10.00 часова 03.01.2020. године на адресу: 

Здравствена установа “Апотека Бујановац“ Бујановац, Карађорђа Петровића 246,, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – Набавка медицинско-техничких 

помагала која се издају на терет средстава РФЗО, партија_____________,  ЈН број 

3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији 

овереној печатом и на полеђини коверте обавезно наводи назив, адресу, телефон и 

факс понуђача, име и презиме и број телефона лица за контакт. 

Понуда коју Наручилац не прими у року одређеном за подношење понуда, односно коју 

прими по истеку дана и сата до кога се понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 03.01.2020. 

године у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца у Бујановцу у ул. Карађорђа 

Петровића 246, 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда 



 

ако пре почетка јавног отварања понуда Комисији за јавну набавку предају оверено 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

Рок за доношење одлуке: Одлуку о закључењу oквирног споразума, Наручилац ће 

донети у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда. 

 

 

Лице за контакт: Данијела Томић или Снежана Ничић, mail: 

danijela.tomic.an@gmail.com ili apobujanovac@open.telеkom.rs 

 


