
 

Бр. 02-3016 
Датум  15.12.2017. 
Пожаревац 
Редни број набавке: ЈНМВ 20/2017 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 39. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности бр.02-2965 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр. 02-2966 , оба од 11.12.2017. 
године, Комисија наручица Општа болница „Пожаревац“,  објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац;  ПИБ 107372295; МБ:17823485  

 
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 у складу са чланом 39. став 1. Закона бр. 04/2017 

  
Врста предмета: су добра – Медицински апарати и опрема ОРН: 33100000 – Медицинска опрема 
 
Опис предмета набавке: Медицински апарати и опрема - ЕКГ апарат, ЦТГ апарат, Ларингоскоп, Лампа за прегледе и 
Кунов систем 
 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
 
Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија 
Партија бр.1 →  ЕКГ апарат  - 2 ком 
Партија бр.2 → ЦТГ апарат - 1 ком 
Партија бр.3 →  Лaрингoскoп - 1 ком 
Партија бр.4 → Лампа за прегледе - 3 ком 
Партија бр.5 →  Кунов систем - 1 ком 
 
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 дужи 
гарантни рок, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач који је понудио дужи рок 
плаћања , а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија је понуда прва приспела код 
наручиоца 
 
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 
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 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Рок за подношење понуда је 25.12.2017 године до 08:00 часова. Благовремено ће се сматрати све понуде које стигну на 
адресу наручиоца најкасније до 25.12.2017. године до 08:00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца:  
Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства бр.135, 12000 Пожаревац, са назнаком„ Понуда за јавну 
набавку добара  –  Медицински апарати и опрема, партија бр.__________, ЈНМВ бр. 20/2017, НЕ ОТВАРАТИ “ 
. 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  25 .12.2017 године са почетком у 08:30 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 додели уговора донети  у року од 10 дана од дана отварања и исту ће објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет адреси www.obp.rs  у року од три дана од дана доношења. 

 
  Лице за контакт:  Драгана Живојиновић дипл.ецц тел.012/549-255,  e-mail: nabavnabopo@gmail.com 
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