
 

   На основу члана 55 став1 тачка 2),члана 57 став 1 и члана 60 став1 тачка 1) Закона о 

јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 1.1.1-14 од 31.10.2014. године  

 

СПЕЦИЛАНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 

 „ДР ВАСА САВИЋ“ ЗРЕЊАНИН 

                                                            Објављује 

    

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ДОБАРА 

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                                                              број 1.1.1-14 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

                                        

1.  Наручилац -  Специјала болница за плућне болести „Др Васа Савић 

Зрењанин, 

     Адреса: Петефијева број 4, 23000 Зрењанин,  

     Матични број:08671923 

     ПИБ:101161066 

     интернет  страница Наручиоца : www.plucna.co.rs 

     e mail: office@plucna.co.rs 

    тел: 023/561-115 

 

2. Врста наручиоца – корисник буџетских средстава 

 

3. Врста поступка јавне набавке – јавна набавка мале вредности  

             

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке за 

добра.Јавна набавка,рачунарске опреме и материјала шифра из општег речника ЈН је 

30200000 –рачунарска опрема и материјал. 

 

            5.Партије– Предмет јавне набавке није  обликована по партијама .  

 

        

          6. Понуда са подизвођачем 

Понуђач није у обавези да ангажује подизвођача. У случају да се подноси понуда са 

подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача 

неможе бити већи од 50%.       

 

          

           7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

 

           8. Начин преузимања конкурсне документације 

        Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на 

интернет страници  наручиоца www.plucna.co.rs или  на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs    

         Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и 

лично  у просторијама наручиоца Специјалне болнице за плућне болести «Др Васа 

mailto:office@plucna.co.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Савић» улица Пеетефијева број 4, Зрењанин, сваког радног дана од 09 часова до 14,00 

часова а последњег дана до истека рока за подношење понуда. 

           

9. Начин подношења понуде и рок 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са 

назнаком - Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. 

Петефијева бр. 4, 23000 Зрењанин, „Понуда за  ЈАВНУ НАБАВКУ  НАБАВКА 

РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА број 1.1.1-14 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда, у супротном наручилац ће одбити све такве понуде. 

Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу наручиоца, 

Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. Петефијева бр. 4, 

23000 Зрењанин, најкасније до 20.11.2014. године до 9,00 часова.  

Јавно отварање понуда је истог дана у 9,15 часова, у просторији библиотеке 

Специјалне болнице  . 

.Свака понуда  која стигне Наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у 

претходном ставу, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању 

поступка отварања понуда, неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

10. Место, време и начин  отварања понуде 

          Понуде ће се јавно отварати дана 20.11.2014. године, у библиотеци Специјалне 

болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Петефијева број 4, Зрењанијн у 9,15 

часова. 

           Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити 

јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који 

представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне 

или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На 

основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење 

јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача. 

            

11. Услови под којима предстaвници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 

              У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре 

почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке 

пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да 

је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, 

а који ће  потписати записник  и преузети примерак истог. 

          Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да 

приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању 

понуда.  
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          Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је 

дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.   

 

12. Рок за доношење одлуке 

                 Наручилац ће Одлуку о додели уговора која ће бити образложена и која ће 

садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама донети у  року од 10 дана од 

дана јавног отварања понуда и иста ће бити достављена понуђачима у року од 3 дана од 

дана доношења. 

 

13. Лице за контакт 

         Контакт особа: Слободан Лугоња, телефон 023 561 561 за техничка питања 

         e meil: nabavka@plucna.co.rs 
          Маријана Јокић, дипл. правник телефон 023 534 368 лок. 125  за правна питања  

 

 

 

 

 

 

        
 

 


