
СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА 

Ул.8. Марта 12, 36210 Врњачка Бања 

Дана: 10.01.2018.год.                                                   

                                                    ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

 

Име наручиоца: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања 

Адреса наручиоца: ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања 

Интернет страница наручиоца: www.bolnicavb.org.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке: Лабораторијски потрошни материјал 

                                                Ознака из општег речника набавке:  33696500 
 
Поступак јавне набавке обликован је у две партије: 
I-потрошни материјал (стакло, пластика) хемикалије 
II-Потрошни материјал за пламени фотометар SEAC Fp 20 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација може се преузети у електронском облику са Портала управе за 

јавне набавке и интернет странице наручиоца. 

 

Начин подношења понуде и рок: 

Понуђачи подносе понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу  утврдити да  

се први пут отвара. Понудa се доставља  са назнаком: Понуда за јавну набавку 

лабораторијског потрошног материјала, број ЈН 1/18-не отворити. На полеђини коверта 

назначити адресу и телефон понуђача, факс као и име лица овлашћеног за контакт. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити  

на коверти или кутији “Заједничка понуда” и навести назив и седиште свих понуђача. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата  до којег се понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом. Рок за поношење понуда је  19.01.2018.год. до 10:00 часова. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: 

Најнижа понуђена цена 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и обавиће се истог дана по истеку рока за достављање понуда у 

Специјалној болници дана  19.01.2018.године са почетком у 11:00 часова. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у отварању понуда: 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда дужни су да 



наручиоцу предају овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.  

 

Лице за контакт: 

Др Јасмина Краговић, дипл.фармацеут,  064/2222676 

Татјана Милачић-Јевтић, службеник за ЈН,  062/591574 

E-mail: tanja.milacic.bolnicavb@gmail.com 

 


