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

Број:1.1.6-18/4
Дана: 09.05.2018 .године
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1 и члана 60. став 1.
тачка 1) Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)
и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности у поступку број
1.1.6-17/1 од 09.05.2018. године
СПЕЦИЛАНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ДР ВАСА САВИЋ“ ЗРЕЊАНИН
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
НАБАВКА МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА
број 1.1.6-18
1. Наручилац - Специјална 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 поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
3. Опис предмета набавке – Предмет јавне набавке је
добро – медицински кисеоник
Назив и ознака из општег речника ЈН је:
ОРН - гасови за медицинске намене- 24111500
4. Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама
5. Критеријум за доделу уговора: је најниже понуђена цена.
6. Конкурсна документација се може преузети лично, у Специјалној болници за
плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, Петефијева број 4,23000 Зрењанин, са
интернет странице наручиоца www.plucna.co.rs, или са Портала Управе за јавне
набавке www.portal.ujn.gov.rs
7. Рок за подношење понуда је 18.05.2018. год. до 09,00 часова. Понуде са
одговарајућом документацијом подносе се лично или поштом на адресу наручиоца,
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Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, Петефијева бр. 4,
23000 Зрењанин, у затвореној коверти са обавезном назнаком:
«Понуда за јавну набавку мале вредности добара бр. 1.1.6-18 – МЕДИЦИНСКИ
КИСЕОНИК- не отварати.»
8.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача и
име особе за контакт.
9.
Понуђач је дужан да испуни услове из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН («Сл. гласник РС
14/15 и 68/15») и конкурсне документације.
10.
Отварање понуда обавиће се јавно, 18.05.2018. год. у 09,15 часова, у
просторијама Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин,
Петефијева бр. 4, Зрењанин.
Представници понуђача који су поднели понуду, дужни су да предају писано
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
11.

Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене.

12.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у оквирном року од
најдуже 5 дана од дана отварања понуда.
13.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

14.

Контакт особа: Едита Нађ, телефон 023 561 115 за техничка питања
e meil: nabavka@plucna.co.rs
Маријана Јокић, дипл. правник телефон 023 534 368 за правна питања

