
 
Наручилац Дом здравља Бор 
Адреса Николе Коперника 2-4 
Место 19210 Бор 
Број одлуке 4921 
Датум 26.08.2015 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама  упућује се: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
1 Наручилац : Дом здравља Бор, Николе Коперника 2-4, Бор 
2 Електронска пошта:jnabavke@domzdravljabor.org.rs 
3 Здравствена установа 
4 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
5 Врста прeдмета: услуге 
Oдржавање и сервисирање техничког материјала и техничке опреме, по партијама за период од 12 месеци (Врши се 
поновни поступак за део услуга за који нису достављене понуде у јавној набавци 10/2015 критеријум за одабир понуда 
остаје не промењен ) 

        
• Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке 

на позицији: 50000000-услуге одржавања и поправки 
• Укупна процењена вредност набавке 900.000,00 динара без ПДВ-а,  

 
• Критеријум  за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда према       елементима који ће бити 

ближе одређени у конкурсној документацији 
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: Дом здравља Бор, Николе Коперника 2-4, 19120 Бор, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавкууслуга – техничко одржавање, за потребе Дома здравља Бор,: _____, ЈН 
бр.____/15- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 
08.09.2015.године до 9.00 часова. 

Отварање понуда је 08.09.2015. године у 10.00. часова у библиотециДома здравља Бор. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

• Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10-15 дана од дана јавног отварања      понуда  
• Kонтакт: jnabavke@domzdravljabor.org.rs, са обавезном назнаком броја јавне набавке 
• Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

подношење понуда  
• Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. И 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да  докажу на начин 
прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији. 

 
 

Састав Име и презиме 
потписи 

Члан Ива Огрењац  
Члан Дарко Зајкесковић  
Члан Југослав Романовић  
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