
 

 

 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ,  

БЕОГРАД,  др Суботића 6а 

 

Web: http://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/javne-nabavke 

бр:967/047        датум: 03.09.2014.год. 

 
На основу чл. 39., 55., 57., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), 

Одлуке о покретању отвореног  поступка јавне набавке добара ЈНОП 004/2014 бр.967/044 од  

01.09.2014.год.  и  Решења о  образовању Комисије за јавну набавку   бр.967/045 од 01.09.2014.год., 

достављамо вам 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 
ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца: КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ 

                                 И ОМЛАДИНУ 

Адреса наручиоца: БЕОГРАД, др Суботића 6а 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста поступка јавне набавке: Oтворени поступак; Редни бр. јавне набавке: ЈНОП 004/14 

 

Врста предмета: Добра.   (  ОРН 33600000 - фармацеутски производи ) 

 

Број партија: 213 

  

Лица за контакт: : др Јелена Вујовић, тел. 011 2658 355 

Е - маил адреса   npk.zmaj@gmail.com или број факса: 011 2645 064 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета набавке: 

• JНОП 004/2014 ЛЕКОВИ  са листе и ван листе  по партијама 

Предмет јавне набавке је обликован у 213 партијa. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

• 33600000 - фармацеутски производи) 
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

-најнижа понуђена цена, под следећим комерцијалним условима: 

• паритет испоруке: Клиника 

• рок испоруке: максимално  3 дана од дана пријема наруџбенице 

• плаћање: одложено најмање 15 дана  

 

 

 

 



 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Поступак јавне набавке ће се  спровести у отвореном поступку . 

 Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, у електронском облику 

достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на адресу npk.zmaj@gmail.com. 

 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу  јавних набавки, тачније 

до 06.10.2014.године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 

06.10.2014.године до 12:00 часова, без обзира на начин на који су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно или путем поште на адресу наручиоца, Београд, др Суботића 6а. 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији,  затвореној на начин да се приликом отварања 

понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан 

да напише текст: “ Понуда за јавну набавку  JНОП 004/2014 ЛЕКОВИ  са листе и ван листе  по 

партијама, ЈНОП 004/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и 

име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима 

неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

 

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА 

 

Јавно  отварање понуда  обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 06.10.2014.године у 

12:30, часова, на адреси:  Београд, др Суботића 6а,  Служба за немедицинске послове. 

 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У  поступку отварања 

понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.   

 

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

 

 

У Београду, дана 03.09.2014.год 

                                                                                           __________________________ 

            Иван Крнета, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


