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

Здравствена Установа  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
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Набавка електричне енергије

(јавна набавка бр. Отв – 113)

Предмет набавка : Набавака електричне енергије(закључење уговора о потпуном
снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
Изабрани понућач -Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу
(наручиоцу).

Ознака из општег речника набавке: 09310000 Електрична енергија

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на  критеријуму „најнижа понуђена
цена“:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се
сматрати понуда оног понуђача који достави већи број потврда ( уверења)
Оператера  преносног система којом се потврђује даје понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије и да је у било ком периоду из претходне три године до
дана објављивања позива за подношење Понуда на Порталу јавних набавки обавио
трансакције електричне енергије са другим учесником на тржишту.
Техничке карактеристике (опис добара) наведене су у делу III конкурсне
документације.
Понуђена  добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне
документације.
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.
Понуђачи су у обавези да после преузимања конкурсне документације доставе
потврду о преузимању исте, путем поште, фаxа или електронске поште, из разлога
свих евентуалних измена и допуна конкурсне документације, а које ће наручилац
објавити на званичном сајту Апотеке Ниш кao и на 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:
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- 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 за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„

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
последњег дана истека рока за подношење понуда 26. 06. 2014. године до 14:45
часова.
Понуде ће бити јавно отворене 26. 06. 2014. године у  15:00 часова у
просторијама управе Апотеке Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6,  Ниш
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.
Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су
да 10 минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији
за јавну набавку.
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: Иван Павловић  дипл.ецц..


