ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив Наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Адреса наручиоца: Слобода бб, 34000 Крагујевац
Интернет страница Наручиоца: www.hitnapomoc.org
Врста Наручиоца: здравствена установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
1. Предмет јавне набавке: Добра - лекови и медицински потрошни материјал
2. Ознака из општег речника:
33600000 – Фармацеутски производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
3. Поступак јавне набавке мале вредности број 1/2015, понавља се за три партије, и то:
Број партије
Назив партије
Партија бр. 3

Аминофилин

Партија бр. 8

Трачице за гликемију

Партија бр. 9

Медицински кисеоник

Критеријум за доделу уговора: Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих
понуда вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:

Портал јавних набавки, www. portal.ujn.gov.rs;

Интернет страна наручиоца: www.hitnapomoc.org

Наручилац доставља конкурсну документацију и позива најмање три лица која обављају
делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше
набавку.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи подносе понуде непосредно или путем поште у затвореној коверти, на адресу
наручиоца
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
Слобода бб, 34000 Крагујевац,
са назнаком:
"Понуда за јавну набавку лекова и медицинског потрошног материјала, партија број ___ НЕ
ОТВАРАТИ"
На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.
Рок за подношење понуда је 24.03.2015.године, до 1130 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након
истека рока за подношење понуда, дана 24.03.2015. године, у 12.00 часова на адреси: улица
Слобода бб, Крагујевац, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Рок за доношење одлуке: до 10 дана од дана отварања понуда.
Особа
за
контакт:
Биљана
Вукић,
телефон:
034/6312-306
или
060/8058320;
javnenabavke194@hitnapomoc.org.

