ГАЛЕНИКА А.Д. Београд у реструктурирању
Адреса: Батајнички друм бб
Град: Београд-Земун

Датум објаве: 11.02.2014.године

На основу чл. 32. 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', број 124/2012) Наручилац:

ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД у реструктурирању
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара–електричне енергије, ознака из
општег речника набавки 09310000- електрична енергија за потребе Галеника а.д.
Београд у реструктурирању, редни број 01/2014.
Право учешћа имају сва заинтересована лица који испуњавају обавезне услове
за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама(''Службени гласник
РС'', број 124/2012). Испуњеност услова доказује се достављањем доказа из чл. 76 и
77. Закона о јавним набавкама.
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs). Конкурсна документација може бити
достављена и путем поште или електронском поштом, на писани захтев
заинтересованог лица. Писани захтев понуђачи шаљу путем електронске поште на
e-mail:ivajovanovic@galenika.rs или факсом на број 011/307-1061.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу
рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне
документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или
одговорима на питања понуђача и сл.) Наручилац ће благовремено објавити на
Порталу јавних набавки.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу Управе за јавне набавке из претходног става.
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Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут, отвара на
адресу наручиоца: Галеника а.д. Београд у реструктурирању, ул. Батајнички
друм бб, Београд-Земун.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште.
Понуђач непосредно подноси понуду у писарницу Галенике а.д. Београд у
реструктурирању, ул Батајнички друм бб, Београд-Земун радним данима у времену
од 0800 до 15 00 , а уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди
да иста стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока.
На коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку добара- електричне
енергије, бр. јн 01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте назначити: пун назив и адресу понуђача, име и презиме
овлашћеног лица и број телефона за контакт.
Рок за подношење понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се
сматрати први наредни радни дан до 1200 часова.
Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније
последњег дана наведеног рока до 1200 часова.
Понуда се подноси на српском језику.
Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.
Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума најнижа понуђена
цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
уговор ће се доделити понуђачу који је раније поднео понуду у писарницу Галенике
а.д. Београд у реструктурирању.
Важност понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда.
Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству
овлашћених представника понуђача, у року од 20 минута од истека рока за
подношење понуда, у салону бр. 118 на првом спрату упране зграде Галеника а.д.
Београд у реструктурирању улица Батајнички друм бб, Београд-Земун.
Представници понуђача, који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис
овлашћеног лица као и да буде оверено.
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Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где
се могу благовремено добити исправни подаци о:
• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5,
Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
• Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже
Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту животне
средине: www.sepa.gov.rs.
• Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд,
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова
јавних набавки одвија писаним путем на адресу: Батајнички друм бб, 11080 Земун,
електронском поштом на e-mail ivajovanovic@galenika.rs или факсом на број
011/307-1061 (члан 20. ЗЈН).
Особа за контакт: Иван Јовановић
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана јавног отварања
понуда.
Одлука о додели уговора биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од
дана доношења.

Председник комисије
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