
 
 

 
Дел.брoj: 1.2.3-17/4 
Датум: 01.06.2017. 

 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
 
 
 На пснпву шлана 55, 57. и 60. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), Нарушилац Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа 
Савић“ Зреоанин, упућује ппзив ппнуђашима да ппднесу писмене ппнуде, у складу са услпвима 
утврђеним пвим ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 

1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 
Нарушилац: Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин 
Адреса: Петефијева бр. 4, 23000 Зреоанин 
Интернет страница: www.plucna.co.rs 

Врста нарушипца: кприсник бучетских средстава 
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста ппступка: Јавна набавка мале вреднпсти  
Брпј јавне набавке: ЈНМВ бр. 1.2.3/17 
Предмет јавне набавке: набавка услуга - сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са 

потрошним материјалом  

Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Услуге у вези са медицинским отпадом 

Ознака из општег речника: 90524000 

Предмет јавне набавке ближе је пдређен у Кпнкурснпј дпкументацији. 
 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена, укпликп су испуоени сви услпви 

наведени у кпнкурснпј дпкументацији.  
 

4. УСЛПВИ ПРППИСАНИ ЧЛАНПМ 75. и 76. ЗЈН КПЈЕ ППНУЂАЧ МПРА ДА ИСПУНИ 
 Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве из 
шлана 75. ЗЈН:  
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуда;  

4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије;  

 Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 
 Дпдатни услпви дефинисани су у кпнкурснпј дпкументацији. 
 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»  
23000 Зрењанин, Петефијева 4 
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115 
ПИБ: 101161066   Матични број: 08671923    
Регистарски број: 8215085468 
Жиро рачун: 840-471661-84   E-mail: office@plucna.co.rs 
      
  
 



 

5. ПРЕУЗИМАОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на интернет страници Нарушипца : 
www.plucna.co.rs и на  Ппрталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs.   
 

6. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ И РПК  
 Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, на српскпм језику, у затвпренпј кпверти са назнакпм: 
„Ппнуда за ЈНМВ 1.2.3/17 - сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 

материјалом “. На пплеђини кпверте пзнашити назив ппнуђаша, адресу и брпј телефпна.  
 Ппнуду ппслати ппщтпм или лишнп предати на адресу: Специјална бплница за плућне 
бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, 23000 Зреоанин. 
 Рпк за ппднпшеое ппнуде је  09.06.2017. гпдине дп 09,00 сати, без пбзира на нашин 
дпставе.  
 Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда ппнуђаша кпја није ппднета Нарушипцу дп 
назнашенпг рпка. 
 Пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, кпмисија за јавне набавке Нарушипца, вратиће све 
неблагпвременп ппднете ппнуде ппнуђашима, нептвпрене и са назнакпм да су ппднете 
неблагпвременп. 
 

7. МЕСТП, ВРЕМЕ И НАЧИН ПТВАРАОА ППНУДА 
Птвараое ппнуда ће се пбавити јавнп, пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда, дана 09.06.2017. 
гпдине са ппчеткпм у 09:15 сати, у прпстпријама Специјалне бплнице за плућне бпллести „Др Васа 
Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, 23000 Зреоанин. 

Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. 
 

8. УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ УЧЕСТВПВАТИ У ППСТУПКУ ПТВАРАОА 
ППНУДА 

У ппступку птвараоа ппнуда активнп мпгу ушествпвати самп пвлащћени представници 
ппнуђаша. Представник ппнуђаша дужан је да дпстави уреднп пверенп пвлащћеое за ушествпваое у 
птвараоу ппнуда. 
 

9. РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ  
 Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Пдлуку п дпдели угпвпра је 5 (пет) дана пд дана 
јавнпг птвараоа ппнуда. 

Пдлуку п дпдели угпвпра, Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на интернет 
страници у рпку пд 3 (три) дана пд дана дпнпщеоа пдлуке у складу са шл. 108 ст. 5 ЗЈН.  
 У слушајевима из шл. 109. ЗЈН, Нарушилац ће дпнети пдлуку п пбустави ппступка и пбјавити је у 
складу са шланпм 108 ЗЈН. 
 
10. ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ 
 Дпдатне инфпрмације у вези са пвим ппзивпм мпгу се дпбити на 
 е-mail: nabavka@plucna.co.rs, пднпснп факс 023 561 115 ,  радним данима пд 8 дп 14 шаспва. 
 Пспба за кпнтакт: Eдита Нађ, референт јавне набавке. 
 

 
 

                   
              
                   
 
 
 

          

http://www.plucna.co.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/

