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Наручилац: Дом здравља Суботица     
Адреса:        Петефи Шандор 7 

Место:         24 000 Субoтица 

Број: 01-1364/02-20-3 

Дана: 12.03.2020. године 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), члан 57. и члан 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и  68/15) 

 

ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА 

СУБОТИЦА, ПЕТЕФИ ШАНДОРА 7 

(здравствена установа, www.domzdravlja.огg.rs) 

 

објављује 

П О З И В 

за подношење понуде 

 

Предмет јавне набавке: Потрошни медицински материјал 1, бр. набавке ЈНОП 02/20, 

ОРН 33140000-3-медицински потрошни материјал. Јавна набавка је обликована у 6 (шест) партија. 

 

Услови за учествовање у поступку:  

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом 

наручиоца; уколико доставе доказе о испуњености услова. 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин 

доказивања испуњености услова. 

 

Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће извршити 

доделу уговора на основу тога што ће предност имати понуђач који је понудио најдужи рок 

плаћања, а ако и тај критеријум буде идентичан, предност ће се дати понуђачу који је понудио 

краћи рок испоруке. 

 

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на интернет страници 

наручиоца www.domzdravlja.огg.rs и на Порталу јавних набавки или им на  њихов писмени захтев 

може бити достављена од стране Наручиоца поштом или  електронским путем. 

Увид и преузимање конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи конкурсну 

документацију могу преузети у Дому здравља Суботица на адреси Суботица, Петефи Шандора 7 

од 08,00-13,00 часова у канцеларији Одсека за јавне набавке. Конкурсна документација може бити 

достављена  поштом или електронским путем. 

 

Понуђачи су дужни да у складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине. 

 

Подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 33 дан од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, односно до 14.04.2020. године до 10,00 часова, у складу са чланом 57. Закона о 

Пар

тије 
Назив партије Шифра из Општег речника 

1. Супраглотички ервеј 33140000-3-медицински потрошни материјал 

2. Црева за капнографију 33140000-3-медицински потрошни материјал 

3 . Топломери 33140000-3-медицински потрошни материјал 

4. Сет за терапију кисеоником 33140000-3-медицински потрошни материјал 

5. Уређај за отварање интраосеалног пута 33140000-3-медицински потрошни материјал 

6. Подметачи 33140000-3-медицински потрошни материјал 

http://www.domzdravlja.??g.rs/
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јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом. 

 

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља 

Суботица, Петефи Шандора 7, 24000 Суботица – писарница са назнаком „не отварати – понуда за 

ЈНОП бр. 02/20 Потрошни медицински  материјал  1, партија бр. _____“.  

 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу понуђача, одговорно лице и број телефона. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 

одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно. 

Понуда мора да обухвати све ставке из обрасца понуде. 

Понуде морају бити исказане у динарима.  

Неприхватљиве су понуде са  варијантама. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена 

понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

 

Отварање понуда је јавно. Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 14.04.2020. године у 10,15 часова последњег дана горе наведеног рока по редоследу 

пријема понуда .  

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7 у канцеларији службе за 

јавне набавке. 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну 

набавку писмено овлашћење  за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму 

понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид. 

 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде  

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења 

уговора. 

 

Контакт: Додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се добити искључиво 

писменим путем  на e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 

 

mailto:dzsunabavkaopreme@gmail.com

