
Специјална болница за психијатријске болести 
»СВЕТИ ВРАЧЕВИ« 
Нови Кнежевац 
Број: 02-538/5 
Датум: 03.09.2019. 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив наручиоца: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ 
 
Адреса наручиоца: 23330 Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 85 
 
Интернет страница наручиоца: : www.spbnoviknezevac.rs 
 
Врста наручиоца: здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Путничкo возило по систему „старо за ново“ 
општи речник набавки 34110000 путнички аутомобили 
 
Број партија: јавна набавка није обликована по партијама 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је         
конкурсна документација доступна: Портал управе за јавне набавке, интернет         
страница наручиоца: www.spbnoviknezevac.rs 
 
Начин подношења понуде:  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти          
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са            
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 
На полеђини коверте, или на кутији, навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно           
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих             
учесника у заједничкој понуди. 

 
Понуду доставити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести         
„Свети Врачеви“, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови           
Кнежевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Путничко возило           
по систему „старо за ново“, бр. ЈН 4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 



Рок за подношење понуде:  
8 дана од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.             
Позив је објављен на Порталу јавних набави дана 03.09.2019. године, а задњи дан             
рока је 11.09.2019. године до 12,00 часова. Понуда ће се сматрати благовременом            
ако код наручиоца пристигне до 12,00 часова дана 11.09.2019. године, без обзира            
на начин слања или достављања. 
 
Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда ће се обавити задњег дана рока за подношење понуда, након            
истека времена одређеног за подношење понуда, т.ј. 11.09.2019. године са          
почетком у 12,30 часова, у седишту наручиоца – у Новом Кнежевцу, у ул. Краља              
Петра 1. Карађорђевића бр. 85, у сали за састанке која се налази у управној згради               
наручиоца. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања          
понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико         
наручиоцу приложе пуномоћ којом се од стране овлашћеног органа или лица           
понуђача овлашћују да присуствују поступку отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке: одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана               
од дана отварања понуда. 
 
Лице за контакт: Љубомир Арновљев, тел/факс 0230/81-005 или емаил         
svvracipravna@gmail.com  
 
Наручилац: 
Специјална болница за психијатријске болести 
„Свети Врачеви“ Нови Кнежевац 
Ул. Краља Петра 1. Карађорђевића бр. 85 


