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1. 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 002/14 

 

Врста предмета: РАДОВИ 

 

Лица за контакт: Иван Крнета, тел. 011 2658 355   Е - mail адреса: 

npk.zmaj@gmail.com 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета набавке: 

• грађевински и грађевинско- занатски  и електро радови  на пожарном 

обезбеђењу електро каблова- друга фаза 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

• 50711000 – услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама 
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

• најнижа понуђена цена 

 

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 и са интернет странице наручиоца : 

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

 

 

 



 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

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

набавки, тачније до 21.07.2014.године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну 

на адресу наручиоца до 21.07.2014.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  грађевинских, 

грађевинско - занатских  и електро радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга 

фаза, ЈНОП 002/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, адресу понуђача, број 

телефона, маил адреса 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 

21.07.2014.године у 13:00, 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 20.06.2014.год 

                                                                                           __________________________ 

            Иван Крнета, дипл.правник 

 

 

 

 


