
ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, ул. Братства јединства бр. 135 

 
Објављује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
За прикупљање понуда за набавку добара -   ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ЛАБОРАТОРИЈУ (обликован по партијама - шифре из општег речника набавки  
33686500 – лабораторијски реагенси; 33140000- медицински потрошни материјал; 33141500 – 
хематолошки потрошни материјал) за шестомесечне потребе Опште болнице Пожаревац, 
 

У отвореном поступку 
( набавка бр.17/2013 )  

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац 
Адреса: Братства јединства бр. 135 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Прим.др Срећко Босић 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
Врста поступка: Отворени поступак.  
Број јавне набавке: 17/2013 
Предмет набавке (добра, услуге, радови):  
добра –потрошни материјал за лабораторију 
Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци.  
Служба: Јавне набавке  
Лице за контакт :Драган Вељковић, дипл.ецц  
Електронска адреса: nabavnabopo@gmail.com 
Телефон: 012/550-850  
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ,  обликован по партијама 
2. Опис партије, (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из 
општег речника набавке: 
 
Redni broj partije Naziv partije Шифра из општег речника 

набавки 

1. 
 

Потрошни материјал за коагулацију 33141500 – хематолошки 
потрошни материјал 

2. Реагенси за пламени фотометар 33696500 – лабораторијски 
реагенси 

3. Потрошни материјал за гасни анализатор 
Roche Cobas b 121 

33140000- медицински потрошни 
материјал 

4. Вакутејнери 33141500 – хематолошки 
потрошни материјал 



 
 
3.Критеријум за доделу уговора је  „ најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 
85. Закона о јавним набавкама.  
У случају да два или више понуђача понуде исту цену или имају исти број пондера, 
предност ће имати онај понуђач чија понуда прва стигне код наручиоца. 
 
4. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 
 
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити 
да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин 
описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда 
залута или се отвори пре времена.  
На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава 
да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.  
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном 
доставом на адресу:  

Општа болница Пожаревац, 
Служба јавних набавки 

Пожаревац, ул. Братства јединства 135 
са назнаком: 
Не отварати - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 17/2013 Потрошни материјал за 
лабораторију, партија бр._______ 
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана када је јавни позив објављен на  Порталу 
јавних набавки, до 10  часова наведеног дана. Одлука о додели уговора биће донета у 
року од 10 дана од дана отварања   
На коверти мора бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или на 
појединачне партије, уколико је предмет набавке обликован у више партија. 
 
5. Место, време и начин отварања понуда: 
 
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у 
току истог дана у 12 часова, у управној згради Опште болнице Пожаревац, ул. Братства 
Јединства 135, 12000 Пожаревац. У поступку отварања понуда могу активно учествовати 
само овлашћени представници понуђача. 
 
6.Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, са сајта Опште 
болнице Пожаревац: www.obp.rs., захтевом на email адресу: nabavnabopo@gmail.com и 
лично у просторијама набавне службе Опште болнице Пожаревац. 

http://www.obp.rs/
mailto:nabavnabopo@gmail.com

