
 
 

 
Дел.брoj: 1.2.4-18/7 
Датум: 04.07.2019. 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 
 На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), Наручилац Специјална болница за плућне болести „Др Васа 
Савић“ Зрењанин, упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима 
утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом. 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин 
Адреса: Петефијева бр. 4, 23000 Зрењанин 
Интернет страница: www.plucna.co.rs 

Врста наручиоца: корисник буџетских средстава 
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  
Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 1.2.4/19 
Предмет јавне набавке: набавка услуга - сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са 

потрошним материјалом  

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у вези са медицинским отпадом 

Ознака из општег речника: 90524000 

Предмет јавне набавке ближе је одређен у Конкурсној документацији. 
 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови 

наведени у конкурсној документацији.  
 

4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 
 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН:  
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива за подношење понуда;  

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије;  

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 Додатни услови дефинисани су у конкурсној документацији. 
 

 

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. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца : 
www.plucna.co.rs и на  Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs.   
 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК  
 Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком: 
„Понуда за ЈНМВ 1.2.4/19 - сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 

материјалом “. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона.  
 Понуду послати поштом или лично предати на адресу: Специјална болница за плућне 
болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, Петефијева бр. 4, 23000 Зрењанин. 
 Рок за подношење понуде је  15.07.2019. године до 10,00 сати, без обзира на начин 
доставе.  
 Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета Наручиоцу до 
назначеног рока. 
 По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све 
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 15.07.2019.. 
године са почетком у 10:15 сати, у просторијама Специјалне болнице за плућне боллести „Др Васа 
Савић“ Зрењанин, Петефијева бр. 4, 23000 Зрењанин. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 
отварању понуда. 
 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 (пет) дана од дана 
јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке у складу са чл. 108 ст. 5 ЗЈН.  
 У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка и објавити је у 
складу са чланом 108 ЗЈН. 
 
10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на 
 е-mail: nabavka@plucna.co.rs, односно факс 023 561 115 ,  радним данима од 8 до 14 часова. 
 Особа за контакт: Јулија Сабо, дипл.економиста 
          Маријана Јокић, дипл.економиста 
 

 
 

                   
              
                   
 
 
 

          

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

