
На основу чл. 60. и ПРИЛОГА 3Б Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/15, 68/15), Општа болница Панчево 
упућује Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/20 – Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова и потрошног 
материјала немедицинске опреме-опреме за вешерај.. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном 
документацијом. 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца број 11, интернет страница: www.bolnicapancevo.rs 

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА 

Здравствена установа 

 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова и потрошног материјала 
немедицинске опреме-опреме за вешерај. 

Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних уређаја, 50500000. 

 

5. КРИТЕРИЈУМ 
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда по следећим елементима критеријума: 

- цена сервисног сата (без ПДВ-а) -  максималан број пондера: 50 
- укупна вредност јединичних цена резервних делова (без ПДВ-а) - максималан број пондера: 50  

ПРИМЕНА КРИТЕРИЈУМА (МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА): 

1) Цена сервисног сата (без ПДВ-а) - максималан број пондера: 50 
Понуда са најнижом ценом сервисног сата без ПДВ-а добија максимални број бодова, тј. 50 бодова. Број бодова за цену 
сервисног сата без ПДВ-а осталих понуда израчунава се према формули: 

      Најнижа цена сервисног сата без ПДВ-а 
Број пондера =  ---------------------------------------------------------- x50 
  Понуђена цена цене сервисног сата без ПДВ-а 

2) Укупна вредност јединичних цена резервних делова (без ПДВ-а) - максималан број пондера: 50 
Понуда са најнижом укупном вредношћу јединичних цена резервних делова без ПДВ-а добија максимални број бодова, тј. 50 
бодова. Број бодова за укупну вредност јединичних цена резервних делова без ПДВ-а осталих понуда израчунава се према 
формули: 

      Најнижа цена јединичних цена резервних делова без ПДВ-а 
Број пондера =  ------------------------------------------------------------------------------- x50 
  Понуђена цена јединичних цена резервних делова без ПДВ-а. 

 

6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети: 

- Са Портала јавних набавки 

- Са сајта Опште болнице Панчево, адреса: http://www.bolnicapancevo.rs/javne.html 

 

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Прилог П/8 из Конкурсне документације) препорученом 

пошиљком или лично на адресу писарнице: Општа болница Панчево, Милоша Требињца број 11, 26000 Панчево. 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу Опште болнице Панчево пристигла и заведена пријемним штамбиљем, у року за 
подношење понуда, закључно са даном 05.10.2020. године до 10:00 часова, по локалном времену. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу Опште болнице Панчево и није заведена пријемним 
штамбиљем, у року за подношење понуда, закључно са даном 05.10.2020. године до 10:00 часова по локалном времену. 

 

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 05.10.2020. године у 10:15 часова на адреси: 
Општа болница Панчево, Милоша Требињца број 11, 26000 Панчево. 

 

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

У Поступку отварања понуда могу активно учествовати само  овлашћени  представници  понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда морају Комисији 

наручиоца уручити потписана и оверена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда за ЈНМВ 17/20. 

 

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана, од дана отварања понуда.  

 

11. КОНТАКТ 
tenderi007@gmail.com 

http://www.bolnicapancevo.rs/
http://www.bolnicapancevo.rs/javne.html
mailto:tenderi007@gmail.com
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