
 
Бр. 22-448 
Датум,  22.02.2018. 
Пожаревац 
Редни број јавне набавке:  ЈНМВ 01/2018  

 
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 31 став 1. тачка 8),  члана 40,члана 40а став 1. члана 60. став 1. тачка 2)  и 
Прилога 3Б Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем: ЗЈН), Одлуке о 
покретању  поступка јавне набавке мале вредности  бр. 22- 369 и  Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 
22-370 оба од 19.02.2018. године, Комисија наручицаОпшта болница „Пожаревац“,  објављује: 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац 
 
Адреса наручиоца: Братства јединства 135, Пожаревац 
 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство . 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности -  оквирни споразум. 
 
За добра:  Канцеларијски материјал 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
ОРН →  30192000 - Канцеларијски материјал 
 
Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума. 
Оквирни споразуми ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 
Рок трајања оквирних споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена  цена.  

 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација 
доступна:  
 

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама на: 
1. интернет адреси www.obp.rs 
2. Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Реп. Србије www.portal.ujn.gov.rs 
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http://www.portal.ujn.gov.rs/


 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

 
 
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 
ЈНМВ 01/2018,  поштом или лично у  набавну службу на следећу адресу: 
 

Општа болница Пожаревац, 
ул.Братства јединства 135, Пожаревац, 

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА,, 
за ЈНМВ број 01/2018 – Канцеларијски материјал 

 
Рок за подношење понуда је 8  (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 
135, Пожаревац, најкасније последњег дана истека рока, односно 02.03.2018. до 08:00 часова.  
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење 
понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у набавну службу наручиоца, а не према дану и сату 
предаје пошти. 
Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 
неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено 
Важност понуде је  минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.  
 

 
Место, време и начин отварања понуда:  

 
 
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 02.03.2018. у 08:30 
часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Општа болница Пожаревац, ул.Братства 
јединства 135, Пожаревац. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању 
понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране. 
 

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

 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда. 
 

 
Рок за доношење одлуке:  

 
 
Одлука о закључењу уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним 
набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12,14/15,68/15) у року до 10 дана од дана отварања понуда, уз примену 
критеријума најнижа понуђена цена. 
 

 
Лице за контакт: Набавна служба, Драгана Живојиновић, дипл.ецц 
Остале информације: Факс:012/550-585, e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com   
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-14:30 
часова Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом 
сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца 
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