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На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» бр. 124/2012)

ЗУ АПОТЕКА НИШ
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 6

Електронска адреса: info@apotekanis.co.rs
Званични сајт: www.apotekanis.co.rs

ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА,
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију
за потребе Апотеке Ниш, по партијама

(јавна набавка бр. Отв – 14)

Ознака из општег речника набавке: 33140000 - Медицински потрошни материјал

Детаљна спецификација са партијама по позицијама дата је у конкурсној
документацији.
Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у 26 (двадесетшест ) посебних
партија.

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се -  „најнижа
понуђена цена“:

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.
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити
на званичном сајту Апотеке Ниш (www.apotekanis.co.rs) или порталу управе за
јавне набавке.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

- Пореска управа Ниш, Николе Пашића 24, 18000 Ниш,
www.poreskauprava.gov.rs

- Град Ниш, Градска управа, ул. Седми Јули 2, 18000 Ниш, www.ni.rs

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„
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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 у року од 30 дана од дана
објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке, а најкасније до 12:30
часова последњег дана истека рока за подношење понуда 25. 05. 2015. године .
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Нишу, дана 25.
05. 2015 године. У 13 часова у просторијама управе Апотеке Ниш, Булевара Др
Зорана Ђинђића 6.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само
овлашћени представници понуђача могу активно учествовати и дужни су да своје
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну
набавку.
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.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су конкурсном
документацијом.

Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити у Управи Апотеке
Ниш
тел: 512-296; 512-281, фах: 512-297, е-адреса: info@apotekanis.co.rs
Лице за контакт: Ирена Петровић дипл. прав.


