
 

 

                                      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

           
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац   

 

Адреса наручиоца: ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац 

 

Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство  

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

Врста предмета: Услуге 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 - Сервис и поправка медицинских апарата и уређаја 

      - ОРН: 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 

Предмет јавне набавке је обликован у 15 партија: 

     Партија 1 – сервис апарата за анестезију и респиратора 

     Партија 2 – Сервис апарата за хемодијализу 

     Партија 3 – Сервис и поправка мамографа: „Mammomat 1000“ Simens   

     Партија 4 – Сервис и поправка скенера: „Activion 16“ Toshiba 

Партија 5 – Сервис и поправка стерилизатора: „Getinge HS66 i HS66 EFFL“ 

Партија 6 – Сервис и поправка дефибрилатора: „Metrax Primedik“ 

Партија 7 – Сервис и поправка дефибрилатора: „GE Medical“ 

Партија 8 – Сервис и поправка дефибрилатора „Nihon Kohden“ 

     Партија 9 – Сервис и поправка дефибрилатора „Osatu, Reanibex 700“ 

     Партија 10 – Сервис и поправка дефибрилатора „Hewlett Packard“ 

Партија 11 – Сервис и поправка дефибрилатора „Innomed“ 

Партија 12 – Сервис и поправка дефибрилатора „Ei Hellige“ 

 Партија 13 – Сервис и поправка дефибрилатора „Medtronic“ 

 Партија 14 – Сервис и поправка ламинарне коморе „Esco“ 

 Партија 15 – Сервис и поправка респиратора „Hamilton Medical“ 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 Критеријум за избор најповољније понуде је „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, уколико две или више  

понуда имају исти рок плаћања као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио дужи гарантни рок, уколико две или више понуда имају исти гарантни рок 

као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је раније доставио понуду. 
 

Делов.број: 02-  177 

Датум: 09.03.2016. 



Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију почев од дана 

објављивања јавног позива на „Порталу јавних набавки“, као и код наручиоца сваког радног 

дана у периоду од 08:00 до 14:00 часова. Конкурсна документација се може преузети са 

„Портала јавних набавки“, као и на адреси: Општа болница Пожаревац, ул.Братства 

јединства бр.135, 12000 Пожаревац , у служби за јавне набавке или захтевом на e-mail: 

nabavnabopo@gmail.com 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Рок за подношење понуда је 22.03.2016. године до 10:00 часова. Благовремено ће се 

сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 22.03.2016. године до 

10:00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: 

 

 Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства бр.135, 12000 Пожаревац, са назнаком 

„Не отварати-понуда за ЈНВВ 09/2015 - Сервис и поправка медицинских апарата и уређаја, 

партija ___ “. 

На полеђини коверте уписују се: назив, адреса, број телефона и контакт особа понуђача. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварања понуда је јавно. Понуде ће се отварати 22.03.2016. године са почетком у 10:30 

часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Општа болница 

Пожаревац, ул.Братства јединства бр.135, 12000 Пожаревац (зграда Управе) 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Отварања понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети  у року од 15 дана од дана 

отварања и исту ће доставити свим подносиоцима понуда. 

 

Лице за контакт:  Драган Вељковић дипл.ецц тел.012/550-850,  e-mail: 

nabavnabopo@gmail.com 

 

 

 

                                                  Директор 

       Опште болнице Пожаревац             

                                                                                                   Прим.др Срећко Босић 

 
 
 
 
 
 

Природни ресурси су ограничени – штампајмо само неопходно! 

Natural resources are limited – let’s print only when necessary! 


