AГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА СРБИЈЕ
11221 Београд
Улица Војводе Степе бр. 458
На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама
(«Сл. гласник РС» бр. 124/12):
oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:
НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА
ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013
Назив наручиоца: АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ
Адреса наручиоца: Улица Војводе Степе бр. 458, 11221 Београд – Кумодраж
Интернет страница наручиоца: www.alims.gov.rs
Врста наручиоца: остало
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке: двокрилна стаклена противпожарна врата
Ознаке из општег речника набавке су 35113100
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Рок за достављање понуда је 28.10.2013. год. до 11,00 часова на писарници Агенције за лекове и
медицинска средства Србије, Ул. Војводе Степе бр. 458. Понуда се доставља на начин који омогућава да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На понуди треба да стоји
назнака „Понуда за ЈНМВ - Д БРОЈ 22/2013 – НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА - НЕ
ОТВАРАТИ“ са назнаком особе за контакт – Светлана Николић.
Место, време и начин отварања понуда:
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 28.10.2013. године у 11,15 мин.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који желе да присуствују и активно учествују у процесу отварања понуда дужни су
да на дан отварања поднесу пуномоћја у писаној форми за учешће у отварању понуда, за овлашћене
представнике понуђача. Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда тј. само
понуђачи који су поднели пуномоћја имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из
понуде који се уносе у записник о отварању понуда.
Рок за доношење одлуке:
директор Агенције, на предлог комисије за реализацију јавне набавке ће донети одлуку о о додели уговора
или обустави поступка у року до 3 дана од дана израде извештаја о стручној оцени понуда.
Лице за контакт:
Све информације у вези јавне набавке можете добити на телефон +381 11/3951-197 и 069/2233-750 e-mail
svetlana.nikolic@alims.gov.rs - контакт особа Светлана Николић.

