
На основу члана 31,39, 55. и 57. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», број 124/12, 14/2015,68/2015) и Одлуке директора Специјалне болнице број 1348 од 

9.6.2016.године  

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ 

МЕТАБОЛИЗМА "ЗЛАТИБОР", ЧАЈЕТИНА 

ул. Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор 

 

објављује 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у  поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 4/16 

 

1. Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма "Златибор", Чајетина 

Интернет страница наручиоца :  www.cigota.rs 

 

2. Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о 

јавној набавци. 

 

3. Предмет јавне набавке су добра - лекови и медицинска помагала. 

                 Ознака из општег речника набавки: 33600000- фармацеутски производи 

              33100000- медицинска опрема 

           4.  Критеријум за избор понудe и доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

           5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса. 

Конкурсна документација се преузима непосредно у Специјалној болници, ул. Др 

Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор, у канцеларији број 4 сваког радног дана 

од 7,00 до 14,00 часова до истека рока за подношење понуда, а доступна је и на интернет 

адреси наручиоца http://www.cigota.rs/javnenabavke и Порталу јавних набавки. 

 

         7. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем 

поште на адресу Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Др Драгослава Зеке Смиљанића 30, 31315 Златибор, у затвореној коверти са 

назнаком  - Понуда за јавну набавку добра број4/2016 – лекови и медицинска средства- Не 

отварати. На полеђини коверте уписати тачан назив, адресу, број телефона и особу за 

контакт  понуђача.  

     Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може 

учествовати у више заједничких понуда. 

     У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин одређен конкурсном документацијом. 

Рок за достављање понуда је 30.6.2016 и то до 11,00 часова без обзира на начин 

достављања. 



      Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће 

враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена. 

 

        8.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити 

Комисија за набавку дана 30.6.2016. у 12,00 часова у Малој сали Специјалне болнице. 

 

       9. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: 

Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну 

набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља 

у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

 

    10. Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана 

од дана отварања понуда. 

 

    11. Контакт особе: 

Љубиша Милекић, cigotaprof@gmail.com 

Марина Мићуновић, cigota.pravnasluzba@gmail.com 

 

 


