
 

 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

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: 

ОРН: 98310000 – Услуге прања и хемијског чишћења 

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

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Уколико два или 

више понуђача понуде исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је дао дужи рок важења понуде, уколико су два понуђача понудила исти рок важења 

понуде, као најповољнија биће изабрана понуда која је раније достављена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 

Заинтересована 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 07:00 до 14:30 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 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства бр.135, 12000 Пожаревац, интернет 

адреса: www.obp.rs

Делов.број: 02- 016 

Датум: 13.01.2014. 



Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Рок за подношење понуда је 17.02.2014. године до 10:00 часова. Благовремено ће се 

сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 17.02.2014. 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 03/2014- Прање и пеглање веша“. На полеђини коверте уписују 

се назив и адреса понуђача. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварања понуда је јавно. Понуде ће се отварати 17.02.2014. 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 20 дана од дана 

отварања и исту ће доставити свим подносиоцима понуда. 

 

Лице за контакт:  Драган Вељковић тел.012/550-850,  e-mail: nabavnabopo@gmail.com 

 

 

 

   припремиo: 

Координатор набавки 

Драган Вељковић дипл.ецц 

                     Директор 

       Опште болнице Пожаревац             

                                                                                                            Прим.др Срећко Босић 


