ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ:
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
www.tirsova.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-22/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови“, обликована по партијaма, како следи:
Ред.
број
НАЗИВ ПАРТИЈЕ
партиј
е
Ред.бр. ГРУПА I –Лекови са листе лекова које
партије признаје РФЗО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

natrijum nitroprusid
Fludrocortison acetat
cloxacilin
naloxon
vigabatrin
gonadorelin
deksametazon
tramadol
tramadol
phenobarbiton
hioscinbutilbromid

Ред.бр. ГРУПА II – цитостатици са листе лекова
партиј које признаје РФЗО
е
12.
13.

Ред.бр.
партиј
е
14.
15.
16.
17.

procarbazin
merkaptopurin

ГРУПА III – остали лекови са листе лекова
које признаје РФЗО
ibuprofen
dantrolene
konjski antitimocitni imunoglobulin
Humani Imunoglobulin protiv varicella zoster virusa

Ред.
број
партиј
е
18.
19.
Ред.бр.
партиј
е
20.
21.
22.
23.

НАЗИВ ПАРТИЈЕ
milrinon
kalcijum polistiren sulfonat

ГРУПА IV – Лекови ван листе

paracetamol
methilen blau
fosfatni pufer
scopolamin bromid

Шифра из Општег речника набавки 33680000 – фармацеутски производи
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
„Најнижа понуђена цена“
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања. У случају исте понуђене цене и истог понуђеног рока плаћања, предност
ће имати онај понуђач који је понудио краћи рок испоруке, а услучају исте
понуђене цене, истог понуђеног рока плаћања и истог рока испоруке, најповољнија
понуда биће изабрана путем жреба (извлачења из „шешира“) у присуству
овлашћених представника понуђача и чланова комисије, о чему ће бити сачињен
записник.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација за ову набавку се може преузети и доступна је на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs и на интернет
страници наручиоца: www.tirsova.rs.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом наручиоца и конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку. Понуђач подноси понуду непосредно
предајом на писарници Универзитетске дечје клинике или путем поште, у
затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца:
Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова бр. 10, Београд, у року од 30 дана од
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе
за јавне набавке, и то најкасније до 10.08.2015. године, до 9:30 часова, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – Лекова, по партијама, за Партије
_____________, број В-22/2015 - НЕ ОТВАРАТИ.“

На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача.
Браговременим се сматрају понуде који су примљене од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Неблаговремене понуде се неће
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком
да је понуда поднета неблаговремено.
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Понуде ће бити отворене јавно, према редоследу приспећа, последњег дана истека
рока за подношење понуда, односно у понедељак, 10.08.2015. године, у 10:30
часова, на адреси Наручиоца.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

МОГУ

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представници понуђача, осим законског заступника
предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе
писано овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се
овлашћење односи на предметну набавку. У противном наступају као јавност и не
могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Добрила Лукић, e-mail: dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs

