
ДОМ ЗДРАВЉА БОР  
ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Николе Коперника 2-4 Бор 
Број:  2482/3 
Дана: 08.05.2018.god 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту Закон )  
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Николе Коперника 2-4, 19210 Бор 

о б ј а в љ у ј е 
ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности и то: 
Набавка потрошног стоматолошког материјала,  

за потребе Дома здравља Бор, на период од 12 месеци  
(јавна набавка добара бр. 05/2018),  

 
Ознака из општег речника набавки: 33140000 потрошни медицински материјал 

 
Предмет јавне набавке добара: Потрошни стоматолошки материјал, за потребе Дома 

здравља Бор, за период од 12 месеци 
Предмет јавне набавке број 05/2018 су добра: 
• Потрошни стоматолошки материјал, процењене вредности 1.000.000,00 динара 

за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци. 
Право учешћа имају  сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона 

о јавним набавкама и конкурсном документацијом  наручиоца уколико доставе доказе о 
испуњености услова . Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 
доказује документима из члана 77. став 1. Закона о јавним набавкама, а испуњеност 
додатних услова из конкурсне документације у складу са чланом 76. став 2.  према обрасцу 
за оцену испуњености услова. 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку ,као и 
начин доказивања  испуњености услова. 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим елементима 
критеријума: 

- понуђена цена      60 пондера 
- рок плаћања           30 пондера 
- рок испоруке          10 пондера 

 
Елементи критеријума  су описани и вредновани у конкурсној документацији, уз 

навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију која ће 

садржати печат установе. 
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити у 

просторијама наручиоца у Бору, Николе Коперника 2-4  (управна зграда) сваког радног дана  
од 08:00 до 13:00 часова, од дана објаве позива на Порталу јавних набавки па до истека 
рока за пријем понуда. Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити 
достављена и поштом у року од 2 дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне 
документације и свих података потребних за подношење понуда.  

Захтев се упућује електронским путем на е-маил адресу: jnabavke@domzdravljabor.org.rs 
са назнаком јавне набавке. 
Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе : 

1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично 
овлашћење за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде 
Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да поднесе: 

1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично 
овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора 
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     Рок за подношење понуда је до 14.05.2018. године, до 10:00 часова. 
Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, 19210 Бор, Николе 
Коперника 2-4, поштом или  непосредном предајом, са обавезном назнаком јавне набавке. 
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу уз 
повратницу са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не 
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 
Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 10:30 часова 
последњег дана горе наведеног рока. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца у Бору, Николе Коперника 2-4     
(управна зграда) 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда уз обавезу доставе личне 
карте на увид Комисији за јн.бр.05/2018 

Представници понуђача пре почетка отварања морају предати  Комисији за јавну 
набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда издато на 
меморандуму понуђача , оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на 
увид. 

Уколико представник Понуђача не буде имао пуномоћје за учешће у поступку неће моћи 
да уложи примедбу која се односи на отварање понуда ако сматра да их је било . 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног 
отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре 
закључења уговора.  
е-mail адреса за контакт је jnabavke@domzdravljabor.org.rs, са назнаком јавне набавке 

 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
директор 

Спец.др мед. Весна Радосављевић 
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