AГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА СРБИЈЕ
11221 Београд
улица Војводе Степе бр. 458
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама
(«Сл. гласник РС» бр. 116/08):
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:
НАБАВКА ОБРАСЦА АГЕНЦИЈЕ - ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2013
Опис предмета јавне набавке:
Агенција за лекове и медицинска средства Србије позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде за
јавну набавку мале вредности са ознаком ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2013 - НАБАВКА ОБРАСЦА АГЕНЦИЈЕ.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):
Право учешћа на конкурсу имају сва домаћа и страна, правна и физичка лица, која испуњавају обавезне
услове за учешће из члана 44. и члана 45. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 116/08) и одредбе
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности.
Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор понуђача је економски најповољнија понуда.
Елементи за пондерисање су: цена 90 пондера и рок испоруке 10 пондера.
- За понуђену цену, пондерисање ће бити вршено по формули:

(најнижа понуђена цена ) x 90
цена понуде која се рангира

- За рок испоруке, пондерисање ће бити вршено по формули:

(најкраћи рок испоруке ) x 10
рок испоруке понуде која се рангира

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):
Конкурсну документацију за израду понуде, са детаљним потребама наручиоца, заинтересовани могу да
добију на упит електронском поштом, или да подигну у просторијама Агенције за лекове и медицинска
средства, у Сектору за финансије, Одсек за комерцијалне послове, сваким радним даном од 8 до 14 часова.
Приликом подизања документације неопходно је приложити oвлашћење издато од стране надлежног органа
Понуђача. Преузимање конкурсне документације се не наплаћује.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је 11.02.2013. године до 11,00 часова на писарници Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, Ул. ”Војводе Степе” бр. 458. Понуда се доставља запечаћена са назнаком
“Понуда за ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2013 - НАБАВКА ОБРАСЦА АГЕНЦИЈЕ - НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком
особе за контакт - Светлана Николић.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):
Понуде ће бити отваране на јавном отварању у просторијама Агенције за лекове и медицинска средства
Србије у року од 15 минута од истека рока за достављање понуда 11.02.2013. године у 11,15 мин. Понуђачи
који буду присуствовали јавном отварању треба да понесу овлашћења за присуство на јавном отварању.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
О избору најповољнијег понуђача, учесници ће бити писмено обавештени у року од 3 дана од доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса):
Све додатне информације у вези са огласом, могу се добити на телефон +38111/3951-197 и + 38169/2233-750,
или упитом на e-mail svetlana.nikolic@alims.gov.rs, контакт особа је Светлана Николић.
Остале информације:
Понуде са варијантама неће бити разматране. Набавка ће бити спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом о јавним набакама („Сл.гласник РС“ бр. 116/08) и другим важећим прописима
из ове области.

