
На основу Одлуке директора ОБ Ваљево бр. ОБВ-01-5013 од 24.06.2014.г. 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62 
www.zcvaljevo.com 

 
о г л а ш а в а 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку 
19/2014 

 
Предмет јавне набавке: Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад 

медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево, обликовано у 
шест партија: 

 
Партија 1 - Портабилни транскранијални сонографски доплер 
Партија 2 - Апарат за механичку вентилацију 
Партија 3 - Апарат за анестезију 
Партија 4 - Хемодинамски монитор 
Партија 5 - Операциони сто 
Партија 6 - Лампа за операциону салу 
 

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.76. и 45. Закона о јавним 
набавкама. 

Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. Избор 
најповољније понуде вршиће се по критеријуму економски најповољније понуде: цена – 
80 бодова, гарантни рок – 20 бодова. 

Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ 
ОТВАРАТИ” , на адресу Општа болница Ваљево, Правној служби, 14000 Ваљево, Ул. 
Синђелићева бр.62. На коверти обавезно навести назив предмета јавне набавке, 
као и тачан назив, адресу понуђача, контакт телефон и особу за контакте. 

Конкурсна документација може се преузети на Порталу Управе за јавне набавке 
или може бити преузета са сајта www.zcvaljevo.com. 

 
Понуде доставити најкасније до 01.09.2014.г. до 12.30 ч.  Јавно отварање 

понуда заказује се за 01.09.2013.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 25 дана од дана јавног 
отварања. 
 
Ближе информације на тел. 014/295-586, 014/295-406; Факс 014/295-379; 
Особе за контакт: дипл.инг.Владан Котарац, дипл.ек Радмила Илинчић 

http://www.zcvaljevo.com/
http://www.zcvaljevo.com/

