
Критеријум: 

Елементи критеријума: 

Најнижа понуђена цена 

 

 

Потрошни материјал за 
медицинске апарате 

80/17-Д/ОП 
Документ бр.1 

 
Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица 

На основу члана 55,57. и 60.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/12 ; 14/15 и 68/15.) објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Подаци о наручиоцу: 

Назив: 

Адреса и телефон: 

Општа болница Суботица 

Изворска 3 , Суботица , 024/625-715 

Интернет страница: www.bolnicasubotica.com 

Врста наручиоца: Здравство 
 

Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 

Врста поступка ЈН: 

Врста предмета ЈН: 

Јавна набавка мале вредности 

Добра 

Опис предмета ЈН: Потрошни материјал за медицинске уређаје Dräger 

Назив из општег речника: Медицински потрошни материјал 
Ознака из општег речника: 33140000 
Број партија: 11 

 

Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: 
 
 
 

Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна: 

Начини преузимања: 
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту 
наручиоца 

Сајт-интернет страница: 

Линк за преузимање: 

http://www.bolnicasubotica.com 

http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2017/ 

 
Адреса и интернет адреса 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: 

Пореске обавезе 
Министарство финансија и привреде - Пореска управа Републике Србије 
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs; 

 
Заштита животне средине 

Министарство Eнергетике, развоја и заштите животне средине 
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs; 
Агенција за заштиту животне средине 

Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs 

 
Заштита при запошљавању 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs; 
Завод за социјално осигурање 
Бул. уметности  10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs 

 

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...): 

Рок и време истека рока: 8 дана , односно крајњи рок за подношење понуда је 29.09.2017.  до 12:00 часова 

 
 

 
Напомене: 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу (писарницу) 
наручиоца најкасније наведеног рока. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 
Суботица у писарницу Наручиоца у главном холу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ 
– „Понуда за учествовање у поступку јавне набавке ПОТРОШНИ MАТЕРИЈАЛ , редни 
број ЈН 80/17-Д/ОП“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, телефон 
и контакт особа. 

 
 
 
 

 
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax: 024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.co m 

Позив за подношење понуда 

http://www.bolnicasubotica.com/
http://www.bolnicasubotica.com/
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2017/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.zso.gov.rs/
mailto:obtender@gmail.co


 
 
 
 

Отварање понуда (место, време, начин): 

Место: 
Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица у канцеларији Одељења за техничке 
послове , зграда са ознаком „O“, први спрат десно. 

Време: 29.09.2017.  у   12:30 часова 

Начин 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за 
подношење понуда, последњег дана горе наведеног рока. 

 
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

  
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

  
 

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...): 

Контакт особа: 

Телефон/факс: 

Зоран Милиновић,дипл.инж. 

024/625-715 

E-mail: obtender@gmail.com 

Напомена: 
Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и 
добити искључиво писаним путем , путем електронске поште или факса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

m 

25 дана од дана јавног отварања понуда 

Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство 
представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, сa 
прeцизним нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних 
рaдњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

mailto:obtender@gmail.com

