Апотека Прокупље
Ратка Павловића 1
Прокупље
Број: 239/20
Дана: 18.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр. 124/2012, у
даљем тексту ЗЈН)
АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ
објављује:
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добaра – набавка лекова са
Листе Д/РФЗО , по партијама,
ЈН број 2/20
1. Апотека Прокупље, Ратка Павловића 1, Прокупље, www.apotekaprokuplje.rs, позива
све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде за јавну набавку добара- набавка лекова са
Листе Д/РФЗО, која је обликована у 17 партија.
2. Врста наручиоца: Здравство
3. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32.
ЗЈН.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 33600000Фармацеутски производи.
5.Напомена: Након спроведеног отвореног поступка, Апотека Прокупље ће закључити
оквирни споразум са по једним понуђачем за сваку партију, за период од годину дана, на
основу чл. 40 ЗЈН.
6. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чланом 75. и 76. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о испуњености
услова из тог члана, у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом.
7. Понуде са варијантама нису дозвољене.
8. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом за јавну набавку добара - набавка лекова са Листе Д/РФЗО по партијама ЈН
бр. 2/20.
9. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки дана 18.03.2020. године и на интернет страни Наручиоца
www.apotekaprokuplje.rs.
10. Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подносе се
непосредно или путем поште најкасније до 17.04.2020. године, до 10,00 часова на адресу:
Апотека Прокупље, Ратка Павловића 1, 18400 Прокупље, са назнаком: „Понуда за јавну
набавку добара – набавка лекова са Листе Д/РФЗО, партија___________________, ЈН бр.2/20
- НЕ ОТВАРАТИ“.
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11. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на
полеђини коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и
презиме и број телефона особе за контакт.
Рок важности понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда.
12.Јавно отварање понуда биће одржано дана 17.04.2020. године у 10,30 часова, у
просторијама Апотеке Прокупље, Ратка Павловића 1, Прокупље. Отварање понуда је јавно и
могу присуствовати сва заинтересована лица.
Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку
отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.
13. Адреса и интернет страна државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се благовремено могу добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, зажтити при
запошљавању, условима рада и сл.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде (www.poreskauprava.gov.rs).
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за зажтиту животне средине
(www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
(www.merz.gov.rs).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
14.Одлука о закључењу Оквирног споразума ће се доделити применом критеријума
„економски најповољнија понуда“.
15.Одлуку о закључењу Оквирног споразума, Наручилац ће донети најкасније у року
од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
16.Особа за контакт: Соња Копривица Е-маил : auprokuplje@sezampro.rs
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