
Број:618 
Датум: 23.06.2017.године. 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
За јавну набавку добара број 06/17 

СРЕДСТВА ЗА  ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА 

(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 
 
 
 Назив наручиоца: СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
ИВАЊИЦА    
Адреса наручиоца: ул.13.септембар бр 78 32250 Ивањица 
Интернет страница наручиоца: www.zavodivanjica.rs  
Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета: ДОБРА 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: СРЕДСТВАЗА  
 ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ39831000 Препарати за прање, 
33764000  Салве те  од хартиј е  
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 39831000 Препарати за прање, 
33764000  Салве те  од хартиј е  
Јавна набавка је обликована  у 2 партије.   
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 06/2017 – Средства за 
одржавање хигијене за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребе) донеће се применом критеријума: 
Критеријум за доделу уговора„најнижа понуђена цена  “тако што ће се 
упоређивати укупно понуђена цена или  по партијама рангирањем прихватљивих 
понуда  а према следећим  комерцијалним условима : 
-• Рок плаћања је максимално до 90 дана од дана испостављања рачуна од 
стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке.  
• Рок за испоруку предметних добара не може бити дужи два  дана пријема 
поруџбине.  
• Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуде 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, 

предност ће имати понуда у којој је дат дужи рок плаћања.У случају да је 
иста цена и рок плаћања предност ће имати понуда  која има краћи рок 
испоруке  

http://www.zavod/


Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци,наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем.  
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна:  
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки 
portal.ujn.gov.rs, као и са интернет странице наручиоца: www.zavodivanjica.rs 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца – за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица, . ул.13.септембар бр 78 32250 Ивањица, са обавезном назнаком на лицу 
коверте: „Не отварати – Средства за одржавање хигијене за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица  (једногодишње потребе)  
 ( једногодишње потребе) 06/2017 “ поштом или лично преко писарнице наручиоца. 
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 
понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.  
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење 
понуда је 9 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца, односно 03.07.2017.године до 10:00 часова.  
Место, време и начин отварања понуда:  
Јавно отварање понуда обавиће се у Специјалној болници за рехабилитацију 
Ивањица .  на адреси ул.13.септембар бр 78   
 Понуде ће се отварати  03.07.2017.године у 10:30 часова.  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 
Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће 
предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.  
Рок за доношење одлуке:  
Одлука о додели уговора, са образложењем, биће донета најкасније до 10 дана од 
дана отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца.  
Лице за контакт:  
Милијанка Орестијевић дипл ецц, тел. 032/ 662-041  e-mail:pomdir@zavodivanjica.rs 
Јадранка  Мартиновић  хемијско технолошки техничар  032/662 260 

http://www.zavod/

	У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом, предност ће имати понуда у којој је дат дужи рок плаћања.У случају да је иста цена и рок плаћања предност ће имати понуда  која има краћи рок испоруке  



