
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

 
Назив наручиоца: Општа болница Шабац ''др Лаза К.Лазаревић''  

 
Адреса наручиоца: Попа Карана 4,  15000 Шабац 

 
Интернет страница наручиоца: www.bolnica015.org.rs 

 
Врста наручиоца: Здравство 

 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

 
Врста предмета: Добра 

 
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

50413200-услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме; 45312100-радови на уградњи 
алармног противпожарног система; 45312310- радови на уградњи громобранске заштите; 

71621000 -услуге техничке анализе или консалтинга 
71242000- израда пројеката и нацрта, процена трошкова;  

 
Број партија: 9 

 
Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: / 

 
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: / 

 
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача:/ 

 
У случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке – 

основни подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за учешће:  

Није могуће 
 
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: / 

 
У случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности набавке 
који се извршава преко подизвођача: / 

 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа цена 

 
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне набавке и сајту 

наручиоца www.bonica015.org.rs 
 
Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл:  

- Пореска управа министарства финансија и привреде; 
- Локална самоуправа 

- Агенција за приватизацију; 
- Надлежи судови; 

- АПР; 



- МУП; 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично у 

канцеларији 11 Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на адресу наручиоца Општа 

болница Шабац, управна зграда канц.11 (Архива), Попа Карана 4, 15000 Шабац. до 
19.06.2020. до 10:30. 
Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, канц.19 Управна зграда, 

19.06.2020. у 11:00 часова. Отварање понуда је јавно.  
 
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају приложити оверено 

и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку сходно чл.103 ЗЈН. 

 
Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана јавног отварања понуда  

 
Лице за контакт: Сандра Ристић,015/363-391,363-395 javnenabavke@bolnica015.org.rs 

 
Остале информације: процењена вредност јавне набавке износи 1.140.000,00 динара без 

пдв-а, а по партијама : 

 
Партија 1 - Хидрантска инсталација.........................................................80.000,00 

Партија 2 - Мобилни уређаји за почетно гашење пожара - испитивање, исправљање 
недостатака, практична обука..................................................................170.000,00 
Партија 3 - Мобилни уређаји за почетно гашење пожара - замена старих противпожарних 

апарата новим ...............................................................70.000,00 
Партија 4 - Стабилни системи за откривање и дојаву пожара.....................180.000,00 

Партија 5 - Стабилни систем за детекцију експлозивних атмосфера..........80.000,00 
Партија 6 - Против-панична расвета...........................................................50.000,00 
Партија 7 - Резервни извори електричног напајања - одржавање дизел 

агрегата..................................................................................................150.000,00 
Партија 8 - Масна вентилација................................................................190.000,00 

Партија 9 - Акумулатори за дизел агрегате..............................................170.000,00 
 
 

 
Напомена: уговараће се износ до процењене вредности по партијама, обзиром да су 

тражене цене по радном сату а не може се предвидети потребан број радних сати док 
су количине осталих ставки дате сходно потребама.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


