
 

 

 

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: Јавна набавка мале вредности 05/2016 

 
Врста предмета: су добра – Апарат за одстрањивање разградивог медицинског картона и разградивих посуда, за 
једнократну употребу, ОРН:33100000 
 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
     Јавна набавка није обликована по партијама  
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће се дати понућачу који је понудио 
краћи рок испоруке добара, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија је 
понуда прва приспела наручиоцу. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација 
доступна: 
Конкурсна документација се може преузети са „Портала јавних набавки“, као и на интернет адреси наручиоца  : 
www.obp.rs 
 

  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Рок за подношење понуда је 23.03.2016 године до 10:00 часова. Благовремено ће се сматрати све понуде које 
стигну на адресу наручиоца најкасније до 23.03.2016 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 ЈНМВ 05/2016 – Апарат за одстрањивање разградивог медицинског картона и разградивих 
посуда, за једнократну употребу“. На полеђини коверте уписују се: назив, адреса, бр.телефона и контакт 
особа понуђача. 
 

   Место, време и начин отварања понуда: 
Отварања понуда је јавно. Понуде ће се отварати 23.03.2016 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, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу 
Комисији одговарајуће пуномоћје. 

 
   Рок за доношење одлуке: 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети  у року од 10 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 
 
                     
                                                   Општа болница Пожаревац   
                                                                                                               Директор           
                                                                                                         Прим. др Срећко Босић 

Делов.број: 02- 197 

Датум: 11.03.2016. 

http://www.obp.rs/

