На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“,
бр.124/12)
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за јавну набавку добара - лекови са позитивне листе лекова, лекови
ван листе лекова и санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама
- Редни број набавке ОП II/2013 Институт за реуматологију, Београд, Ресавска 69, www.reumatologija.org.rs.као
корисник буџетских средстава (у даљем тексту: Наручилац) позива заинтересоване
понуђаче да поднесу своје понуде, под условима из овог позива и конкурсне
документације.
Предмет јавне набавке су лекови са листе лекова, лекови ван листе лекова и
санитетски и медицински потрошни материјал, за потребе Наручиоца за 2013. годину, по
партијама (43 партије). За партије од броја 1 до 34 ознака из општег речника набавки је
33600000. За партије од броја 35 до 43 ознака из општег речника набавки је 33140000.
Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „економски
најповољнија понуда “ сагласно одредбама члана 85. став.1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12). Елементи критеријума су цена и рок плаћања и
ближе су описани и вредновани у конкурсној документацији.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, а доступна
је и на интеренет страници наручиоца - www.reumatologija.org.rs.
Понуде се достављају за све партије или за поједину партију, уз обавезу понуђача
да у понуди назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене
партије.У случају да понуђач да понуду за две или више партија она мора бити поднета
тако да се може оцењивати свака партија посебно. Цену унети у оригиналну конкурсну
документацију. Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуђач није дужан да достави доказе из члана 75. став1. тачка 1.- 4. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12), који су доступни на интернет страницама
надлежног органа, уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.

Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки, до 10,00 часова последњег дана рока. За почетак рока узима се први
наредни дан од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки.
Понуде доставити непосредно или поштом у запечаћеној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку бр. ОП II/2013- лекови са позитивне листе лекова, лекови ван
листе лекова и санитетски и медицински потрошни материјал, назив и број партије - не
отварати“, на адресу: Институт за реуматологију, Београд, Ресавска 69, III спрат, соба 206
– Одељење за правне послове. На коверти мора бити назначен предмет понуде, а на
полеђини назив понуђача, адреса, телефон и име лица за контакт.
Важност понуде мора да буде 30 дана од дана отварања понуде.
Понуда мора бити достављена на преузетим обрасцима из конкурсне документације
Наручиоца, јасна и недвосмислена, као и попуњена, потписана и оверена од стране
понуђача.
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда,
односно истог дана, комисијски, уз присуство овлашћених лица понуђача, у сали на 6
спрату Института за реуматологију, у 12,15 часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан (субота, недеља), или на дан државног
празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10 часова, а јавно
отварање понуда обавиће се комисијски у 12,15 часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана
доношења.
Лице за контакт: мр пх Катарина Гошић, тел: 011 3600-869

