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ПРЕДМЕТ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- за набавку дпбара у ппступку јавне набавке мале вреднпсти – ппстељина

Предмет набавке је бплнишка ппстељина (јастуци, јпргани, кпмплет ппстељина, бенкице за
пдрасле, чакпви за вещ), кпји су детаљнп пписани у делу кпнкурсне дпкументације: ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОРЈН – 39518000 бплнишка ппстељина).
Набавка није пбликпвана пп партијама (ппнуда ће се сматрати прихватљимп самп акп је
ппнуђаш ппнудип све ставке тражене кпнкурснпм дпкументацијпм).
Критеријум за пцену ппнуда ће бити најнижа ппнуђена цена, резервни елемент
критеријума је најкраћи рпк исппруке тражених дпбара.
Кпнкурсна дпкументација ће бити јавнп дпступна на Ппрталу управе за јавне набавке, кап и
на интернет адреси Нарушипца. Мпгуће је и лишнп преузети КД на адреси арушипца.
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне
средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
Ппнуда се припрема и дпставља НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп
или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
Понуђач може поднети само једну понуду
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Специјална бплница „Свети Сава“, Немаоина бр. 2, 11000
Бепград; са назнакпм: ,,Понуда за јавну набавку добра – БОЛНИЧКА ПОСТЕЉИНА бр. II/2015
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп:

четвртка 30. 07. 2015. до 9:00 часова.
Ппнуде се птварају ЈАВНО, исти дан накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, на адреси
Нарушипца. Представници Ппнуђаша мпрају дпставити кпмисију за струшну пцену ппнуда
валиднп пвлащћеое, какп би мпгли ушествпвати у ппступку птвараоа ппнуда.
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Нарушилац ће Одлуку п избпру најппвпљније ппнуде, дпнети у рпку пд пет радних дана пд
дана птвараоа ппнуда.
Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити сваким радним данпм у перипду пд 08:00 – 13:00
шаспва, на телефн 011 2066 814; 060 80 47 048; или путем e – maila

nenad.maksimovic@svetisava.rs
Остале инфпрмације у вези ппнуде налазе се у кпнкурснпј дпкументацији.
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