ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Адреса наручиоца:

Beograd, Teodora Drajzera broj 44.

Интернет страница наручиоца:

www.drajzerova.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Lekovi: 33600000 – farmaceutski proizvodi

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Javna nabavka je oblikovana u 15 partija
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
/

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:
/

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:
/

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:
/

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:
/

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža cena.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju sa portala Uprave za javne nabavke i
sa internet stranice Naručioca: www.drajzerova.org.rs

Адресa и интернет адресa 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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Zatvorene ponude sa naznakom: ''Ponuda za javnu nabavku dobara–lekova, broj V-02/16., ne otvarati'' dostavljaju se do 07.06.2016. godine do 12,00 časova, na adresu: Specijalna bolnica za
bolesti zavisnosti, Beograd, Teodora Drajzera broj 44.

Место, време и начин отварања понуда:

Javno otvaranje ponuda obaviće se 07.06.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u
prostorijama Naručioca - opšta služba, na I spratu.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda sa overenim punomoćjem.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
/

25 dana

Ljubomir Popadić, dipl. pravnik, 011/3671486, 062/8828697.
E-mail. popadiclj@drajzerova.org.rs

