ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
Конкурсна документација:
страна 1 од 46
СЕНТА
Позив за подношење понуде
ул. Бошка Југовића 6.
www.zdravstvosenta.rs
врста наручиоца: здравство
врста поступка: јавна набавка мале вредности
Тел: 024/814-570
Факс: 024/812-756
Број: 11- 476/2
Дана: 17.09.2014. године
СЕНТА
Комисија за јавне набавке Дома здравља Сента на основу донетог Плана јавних
набавки за 2014. годину, и на основу Одлуке директора Дома здравља Сента о
покретању поступка дoделе јавне набавке мале вредности од 17.09.2014. године,
упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Позивате се да доставите понуду за добра: Лекови са листе лекова - 33600000
фармацеутски производи према спецификацији која је дата у прилогу –
деветомесечне потребе.
Јавна набавка мале вредности се обликује по партијама и то:
Партија 1: аминофилин
Партија 2: бензилпеницилин
Партија 3: кортикостероиди и антиреуматици
Партија 4: хиосцин бутилбромид
Партија 5: фуросемид
Партија 6: витамини
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сви понуђачи који
испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник Републике Србије бр. 124/2012), и услове утврђене конкурсном
документацијом.
Понуда треба да садржи следеће карактеристике: кратак опис, цену производа у
динарима, без пореза на додату вредност, ПДВ и укупну цену, место испоруке франко
магацин наручиоца, услове плаћања, рок важности понуде, најмање 30 дана од дана
отварања понуда.
У цену треба да су укључени трошкови транспорта, и остали трошкови.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и у
складу са конкурсном документацијом која се доставља у прилогу позива за
подношење понуда.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној
коверти на којој су на предњој страни написани текст: "понуда - не отварај", назив и
број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Понуда се даје за све или за поједине партије, 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 све партије, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно. Понуђач мора да достави понуду само за целу
партију, а не за делове партија. За сваку партију закључиће се посебан уговор. Уколико
понуђач даје понуду за више партија свака партија мора бити посебно запакована и
означена, а општу документацију доставља у посебној коверти.
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Понуде се достављају на адресу:
Дом здравља Сента,
ул. Бошка Југовића бр. 6.
24400 Сента
Понуде се достављају најкасније до 25.09.2014. године у 10,00 часова.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда мора бити исказана у динарима.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Критеријум за доделу уговора: најнижа цена.
Понуде се отварају и разматрају након истека рока за достављање понуда, дана
25.09.2014. године у 10,10 часова у канцеларији директора Дома здравља Сента, ул.
Бошка Југовића бр. 6., Сента. У поступку отварања понуда могу активно учествовати
само овлашћени представници понуђача.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт: Кошик Марта, дипл.ек.

Председник Комисије за
јавне набавке мале вредности

