
                                                                                                                                   

 

                               ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац    

Адреса наручиоца: ул Братства јединства 135, Пожаревац 

Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 

Врста наручиоца: Здравствена установа 

Врста поступка јавне набавке: Отворен 

Врста предмета: Добра 

Редни број набавке: ЈНМВ23/2013 

За добра и услуге: добра парт 1.- ОРН: 33192120 – Болнички кревети 

                                    Партија 2 – ОРН: 3914312 – Ноћни ормарићи 

 

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

Партија 1- Болнички кревети 

Партија 2- Наткасне 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

У предметном поступку јавне набавке добара „Болничких кревета и наткасни“ –  

критеријум за доделу уговора биће „најнижа понуђена цена“. Уколико две или 

више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, уколико је исти рок важења 

понуде, биће изабрана понуда која је пре стигла. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију почев од 

дана објављивања јавног позива на „Порталу јавних набавки“. Конкурсна 

документација се може преузети са „Портала јавних набавки“, као и на адреси: 

Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства 135, Пожаревац, у служби за 

јавне набавке (Управна зграда) у горе наведеном временском интервалу. 

Конкурсна документација се може доставити е-маил-ом или поштом. 

 

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, улица Братства јединства 135, 12000 Пожаревац, 

интернет адреса: www.obp.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Рок за подношење понуда је 03.12.2013. године до 10:00 часова. Благовременим 

ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

03.12.2013. године до 10:00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној 

коверти (општа документација и партије за које конкуришете се достављају у истој 

коверти), на адресу наручиоца:  Општа болница Пожаревац, улица Братства 

Дел.број 02- 908 

Датум 22.11.2013.год. 



јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком „Не отварати-понуда за учествовање 

у отвореном поступку за јавну набавку:“Болнички кревети и наткасне“,са називима 

партија за које конкуришете, редни број 23/2013“. На полеђини коверте уписују се 

назив и адреса понуђача. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварања понуда је јавно. Понуде ће се отварати 03.12.2013. године са почетком у 

10:30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Опште 

болнице Пожаревац, ул. Братства јединства 135, Пожаревац, у служби за јавне 

набавке (Управна зграда)  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Отварање 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 додели Уговора донети  у року од 15 дана од дана 

отварања и исту ће доставити свим подносиоцима понуда. 

 

Лице за контакт: Особа за контакт: Драган Вељковић 012/550-850  или на  

е-маил: nabavnabopo@gmail.com 

 

     
 
 
                                                                                      Општа болница Пожаревац 
                                                                                             Директор 
                                                                                  Прим.др Срећко Босић 


