
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

15316 Бања Ковиљача, Парк 4 

 

                                                                    Објављује 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда у  преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда, по партијама 

за набавку  добара –  Набавка прехрамбених производа за потрбе исхране 

пацијената и гостију Специјална болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

број 18-А/2014 

 

 

 

Назив наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију  
 

Адреса наручиоца: Парк 4, 15316 Бања Ковиљача 
 

Интернет страница наручиоца:  www.banjakoviljaca.rs 
 

Врста наручиоца:Здравство 
 

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка добара – Набавка прехрамбених производа,хране и пића за потребе исхране 

пацијената и гостију  Специјалне болнице за рехабилитацију 

Ознака из општег речника набавке: 15800000 – Разни прехрамбени производи; 

03000000 – Пољопривредни производи, газдинства, рибарства, шумарства и сродни 

производи; 15930000 – Вина; 15980000 – Безалкохолна пића; 15910000 – Дестилована 

алкохолна пића. 
 

Број партија уколико се набавка обликује по партијама: Набавка је обликована по 

партијама – 25 партија. 

 

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 

организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: 

Уговор за ову јавну набавку није резервисан за наведене институције. 

 

Основ из закона и разлог за примену преговарачког поступка: 

Поступак се спроводи на основу члана 35.став 1.тачка 1.Закона о јавним набавкама. 

Наручилац је претходно спровео отворени поступак јавне набавке 18/2014, са 

предметом: Прехрамбени производи, храна и пиће, након чега су се стекли услови и 

могућност за примену члана 35,став 1.Закона разлог за примену преговарачког 

поступка јесте то што је, у претходно спроведеном поступку бр.18/2014, у партијама: 

3,4,5,6,8,9,10,14,19,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42 наручилац добио све 

неприхватљиве понуде, чиме су се стекли услови за примену преговарачког поступка са 

објављивањем јавног позива за подношење понуда. 
 

http://www.banjakoviljaca.rs/


Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а резервни елементи 

критеријума рок плаћања и рок испоруке 

 

Процењена вредност јавне набавке по партијама: 

 

Редни 

број 
Назив партије 

Процењена вредност по партији (без 

ПДВ-а) у РСД 

3. Пастеризовано млеко и млечни 

производи 
4.803.900,00 

4. Сир и кајмак 3.393.000,00 

5. Сир ситни пекарски 60.000,00 

6. Млеко и млечне прерађевине 1.695.500,00 

8. Риба 1.083.700,00 

9. Пастрмка 470.000,00 

10. Филети димљене пастрмке и беле 

дринске рибе 
286.560,00 

14. Купус 568.000,00 

19. Карфиол и кељ 292.000,00 

21. Лиснато поврће 707.000,00 

22. Тиквицe 123.000,00 

28. Конзумна јаја  2.000.000,00 

29. Остале животне намирнице 5.736.208,00 

30. Прехрамбени производи биљног 

порекла 
795.796,00 

31. Сухомеснати производи 2.273.000,00 

32. Живинско месо 3.197.500,00 

33. Шлаг  202.500,00 

34. Тестенине 176.400,00 

35. Интегрално и кукурузно брашно 203.500,00 

37. Вино 431.998,00 

38. Сокови, кисела вода, негазирана вода 1.638.380,00 



 

 

 

 
 

 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети: 

 код Наручиоца, 

 на интернет адреси наручиоца: www.banjakoviljaca.rs, 

 на адреси Портала УЈН. 

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs Детаљи су садржани у конкурсној 

документацији. 
 

Начин за подношење понуде и рок за подношење понуде. 

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од 

неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију, 

Парк 4,  

15316 Бања Ковиљача 

Понуда треба да буде видно означена, на следећи начин: 

ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ – Понуда за јавну набавку у преговарачком поступку: 

„Набавка добара – Набавка прехрамбених производа,хране и пића за потребе исхране 

пацијената и гостију Специјалне болнице за рехабилитацију“. На полеђини понуде 

треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у складу са чланом 3. 

став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу да неблаговремену 

понуду врати неотворену понуђачу. 

Рок за достављање понуда је 02.12.2014. године до 10:30 часова. 

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 02.12.2014. године у 13:00 часова, у 

просторијама Наручиоца, на првом спрату. 

 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Пре 

почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку 

отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање 

    39. Шећер рекламни 5 гр 404.250,00 

    40. Кафа  226.500,00 

    41. Чај 137.577,00 

    42. Алкохолна пића 1.243.322,00 

                                                        УКУПНО 32.149.591,00  РСД 

http://www.banjakoviljaca.rs/
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http://www.minrzs.gov.rs/


понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и 

потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника 

понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда. 
 

Рок за доношење одлуке: 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 25 дана од дана отварања 

понуда. 

 

Лице за контакт: Снежана Тадић 

 путем поште на адресу: Парк 4, 15316 Бања Ковиљача 

 путем телефона на број: 015/895-214 

 путем е – mail адресе: javnenabavke@banjakoviljaca.rs 

 

Остале информације: 

Понуђачи су дужни да на основу Одлуке о обустави поступка ЈН бр.18/2014, своје 

понуде које су проглашене неприхватљивим, тј. које су одбијене, допуне траженим 

документима и исправкама, те их учине прихватљивим и тако допуњене доставе у 

року из позива. 

Преговарачки поступак ће се спровести у једној фази, а то је фаза достављања 

понуда са учињеним допунама по питању недостатака због којих су првобитне понуде 

биле неприхватљиве. Након утврђивања прихватљивости понуда, елемент који ће се 

вредновати јесте најнижа понуђена цена. Цена у допуњеној понуди не може бити 

виша од цене из првобитне понуде. 

Конкурсну документацију и јавни позив Наручилац ће доставити следећим понуђачима 

на физичке адресе: 

1. Рибарница „Ђенерал“, Војводе Степе 10, 15300 Лозница 

2. ТП „Јабука 55“ доо, Светог Николе 43, 11050 Београд 

3. ПТР „Промлек“ 32308 Прањани 

4. „Млекара Лозница“, ул. Првог маја бб, 15300 Лозница 

5. Пастрмски рибњак „Три брата“, ПГ, 15319 Узовница 

6. РПП „Ђокић Драган“, Шабачки пут бр.169, Руњани, 15300 Лозница 

7. СЗТУР „Сале“, Владимира Мићића бр.2, 15307 Лешница 

8. ПГ „Крстић Миломир“, Карађорђева бб.15316 Бања Ковиљача 

9. „Трговина Николић“ доо Лозница, Зелена пијаца бб. 15300 Лозница 

10. „Ангкор“доо Београд, Милутина Миланковића 256 

11. „Воденица Станојевић“ Руњани, 15300 Лозница 

12. СЗР „Маркони пасте“, Вука Караџића 39, 15300 Лозница 

13. „Euro micom“ доо, ул.Палмира Тољатија 68 Земун, 11080 Београд 

14. Мини маркет „Пурић“, Маршала Тита 140, 15316 Бања Ковиљача 

15. РУПР „Еко Дрина“, Бошка Бухе 16, 31250 Бајина Башта 

16. РПП „Томић Петар“, Гоце Делчева 13, 15316 Бања Ковиљача 

17. „Дукојевић“доо 15341 Липнички Шор 

18. ЗГТР „Јуниор МД“, Бакал Милосава 96, 15300 Лозница 

 

 

Комисија за јавну набавку:  

- Слободан Миловановић 

- Данијела Јокић 

- Снежана Тадић 

- Милка Куртеш 

- Миломир Максић 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs

