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Назив: АПОТЕКА НИШ
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6, 18000 Ниш
Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити у Правној служби Апотеке
Ниш:
Ирена Петровић дипл.правник, тел: 018/512 -296, фах:512-297
Лице овлашћено за потписивање уговора: Директор Др сци.мед. Димитрије Јанковић
Матични број:

0 7 2 8 3 7 4 1

Шифра делатности:
5 2 3 1 0

Порески идентификациони број:
1 0 0 3 3 4 1 5 7

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/2012)
НАРУЧИЛАЦ Апотека Ниш упућује и објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге

Услуге одржавања и поправке фискалних уређаја ЈНМВ бр. 08 / 2015

Предмет јавне набавке су – Услуге одржавања и поправке фискалних уређаја

Шифра из општег речника набавки: 50312310 - Одржавање опреме мреже за пренос података

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 из конкурсне документације), односно Изјавом понуђача дата под
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености обавезних услова, што је
детаљно описано у конкурсној документацији.
Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се критеријум „најнижа
понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу који у
понуди предвиди дужи рок плаћања за извршене услуге.

У поступак јавне набавке наручилац позива, путем факса, поште или е-маилом, најмање
три потенцијална понуђача да поднесу понуде и истовремено објављује позив за подношење
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет
страници Апотеке Ниш - www.apotekanis.co.rs. Заинтересовани понуђачи за подношење
понуде могу упутити писани захтев за доставу конкурсне документације наручиоцу или конкурсну
документацију могу преузети са Портала јавних набавки и интернет странице Апотеке Ниш.
Писани захтев за доставу конкурсне документације понуђач може упутити путем факса, е-
маилом, поштом или лично. У захтеву је потребно навести тачан назив предмета јавне набавке,
назив, адресу, телефон, особу за контакт понуђача и прецизиран начин доставе конкурсне
документације. Конкурсну документацију понуђачима ће наручилац доставити у року од 2 дана
од дана пријема захтева за доставу исте и то путем факса, е-маилом, поштом или је понуђач
може преузети лично у складу са захтевом понуђача.

Уколико понуђач лично преузима конкурсну документацију потребно је да приложи писано
овлашћење за преузимање исте.

Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе најкасније до 12.00 часова последњег
дана истека рока за подношење понуда, тј. 18. 05. 2015. 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.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 18. 05. 2015 године у 12.30 часова, у
просторијама Апотеке Ниш ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.
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Понуде које пристигну после рока који је назначен у јавном позиву за подношење понуда
сматраће се неблаговременим и биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду
не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуда се подноси у писаној форми у једној запечаћеној коверти и то: општа
документација и понудбена документација (комерцијална понуда) заједно.

Понуда се може поднети поштом са текстом на предњој страни коверте на адресу:
Апотека Ниш

Булевар Др Зорана Ђинђића број 6
18000 Ниш

„ПОНУДА ЗА - Услуге одржавања и поправке фискалних уређаја
ЈН бр. 08 / 2015- НЕ ОТВАРАТИ,

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

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног
лица понуђача.

Понуђачи приликом сачињавања понуде морају се у свему придржавати позива за
достављање понуде и захтева из конкурсне документације. Уколико понуда стигне у другачијем
облику биће одбијена у поступку разматрања понуда.

Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити у Правној служби
Апотеке Ниш од особе за контакт Ирене Петровић дипл.правник тел/фаx: 018/512-296, 512-297.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће достављена свим Понуђачима у року од 8 дана од дана
доношења одлуке.

Уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија биће
закључен у року од 3 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

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


