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ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку 

14/2013 
 

Предмет јавне набавке: Набавка медицинског потрошног материјала за рад Ангио 
сале, за период до окончања ЈН по централном тендеру, а најдуже на период од 
годину дана, за потребе Здравственог центара Ваљево-Општа болница Ваљево, 
oбликована у 100 партија. 
Ознака из општег речника набавке: 33124130 – Дијагностички материјал,  

  33140000 –Медицински потрошни материјал 
 

 Право учешћа по огласу имају сва домаћа и страна правна лица која имају 
представништво на територији Србије, а која су за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке регистрована и која уз понуду приложе доказе о 
испуњавању услова из Конкурсне документације сагласно одредбама чл.75. и 76. 
Закона о јавним набавкама. 
 Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. 
Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најниже понуђене цене. 
Конкурсна документација може се преузети на Порталу Управе за јавне набавке, 
на сајту ЗЦ Ваљево и у Правној служби сваког радног дана од 13 до 15 ч. у ком 
случају се прилаже доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00рсд 
(бесповратно), на т.р. ЗЦ Ваљево бр. 840-173667-17, и  може бити достављена 
поштом у року од  два  дана од дана пријема захтева понуђача у писаној форми,  
уз приложен доказ о извршеној уплати наведеног износа. На захтев понуђач 
Конкурсну документацију можемо доставити и електронском поштом. 
 
 Понуде доставити најкасније до 05.11.2013.г. до 12.30 ч. 
 Јавно отварање понуда заказује се за  05.11.2013.г. у 13.00 ч. у сали за 
седнице зграде управе (стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62. 
Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
 Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана 
јавног отварања. 
 Ближе информације на тел. 014/ 295-353; 014/295-210  
           Факс 014/295-379; 

Особе за контакт: дипл.ек.Драгица Обрадовић, мр фарм. Ивана Плећић 


