РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ
БРОЈ: 707/19
ДАТУМ: 08.08.2019.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Апотека Прокупље
Адреса наручиоца: Ратка Павловића 1, 18400 Прокупље
Интернет страница наручиоца: www.apotekaprokuplje.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне
набавке,,Набавка електричне енергије,,
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000– електрична енергија
Број партија: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица: нема;
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: Не спроводи се
преговарачки поступак;
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум: Оквирни споразум се не закључује у предметној
јавној набавци;
У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће: Наручилац не поседује информациони систем и техничке услове за
пријем електронске понуде и примену електронске лицитације као и система динамичне набавке;
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: Не примењује се систем
динамичне набавке;
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у
понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се
извршити преко подизвођача.Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу/има не може
бити већи од 50%.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документацијадоступна: Конкурсна документација се може преузети:
-са Портала јавних набавки;
-на интернет страници наручиоца: www.apotekaprokuplje.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Рок за подношење понуда рачуна се од дана
објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну код наручиоца најкасније последњег дана
истека наведеног рока, односно до 09.09.2019.године, до 12,00 часова.
Понуде се подносе непосредно или путем поште, на адресу наручиоца Апотека Прокупље, ул. Ратка
Павловића бр.1, 18400 Прокупље, Служба за јавне набавке.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: Назив
и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Место, време и начин отварања понуда: Апотека Прокупље, Ратка Павловића 1, Управа..Понуде се
отварају дана 09.09.2019.године, у 12,15 часова. Отварање понуда је јавно по истеку рока за
подношење понуда у присуству понуђача .
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а само овлашћени
представници понуђача могу активно учествовати. Представници понуђача који присуствују отварању
понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје у поступку отварања
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана отварања
понуда
Лице за контакт: Соња Копривица, дипл.прав.
Апотека Прокупље, Ратка Павловића 1, 18400 Прокупље
Електронска пошта: auprokuplje@sezampro.rs
Радно време: понедељак - петак од 07.00 до 14.30 часовa

