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   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  - ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бору, улица Николе Коперника 2-4 Бор, матични 
број: 17870165, ПИБ: 108836097, кога заступа директор,директор спец.др мед. Мирослав Карабашевић, 
(у даљем тексту: Наручилац) позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са 
конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуде за   ЈАВНУ НАБАВКУ Услуге 
лабораторијских анализа“ за потребе ДЗ  БОР, редни број набавке     02-I/2015, 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА Дом здравља Бор 
Адреса наручиоца Николе Коперника 2-4 
Е-mail:  jnabavke@domzdravljabor.org.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА- Јавна установа – пружање здравствених услуга на примарном нивоу 
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – „  “ (85145000- Услуге лабораторијских анализа) ;   
5. У случају подношења   понуде са  подизвођачем , навести проценат вредности набавке која ће се 
извршити преко подизвођача. 
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТОВАЊЕ-право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове и    сходно 
чл.75 и 76. и приложе доказе о испуњавању услова сходно чл.77 ЗЈН; 
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА –ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА    
8. Конкурсна документација се може преузети : 

o Захтевом наручиоцу за достављање поштом на адресу, или електронски (захтевом на адресу одсека за 
набавке : jnabavke@domzdravljabor.org.rs; 

o Са портала јавних набавки ; 
o Непосредно, на адреси наручиоца. 

9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. Понуђачи подносе понуде у затвореној 
коверти , препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, улица Николе 
Коперника 2-4 БОР, са напоменом: „Понуда за НАБАВКУ ЗДРАВСТВЕНЕ Услуге лабораторијских анализа“- 
не отварати!  

Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне 
документације  на Порталу јавних набавки.  

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 07.07.2015. 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом 

наручиоца закључно са последњим даном рока, 07.07.2015. до 09:30 часова  . Неблаговременом ће се сматрати 
понуда понуђача која  је  стигла у писарницу наручиоца по истеку наведеног рока. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА - Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, истог дана , у 10:00 часова   на адреси наручиоца, у просторијама управе, у присуству 
чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
11. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА – У поступку отварања понуда могу 
учествовати опуномоћени  представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на 
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 
12.Записник о отварању понуда као и одлуку о додели уговора комисија  за јавну набавку ће  
доставити  понуђачима сходно  чл.104. и108. Закона о јавним набавкама  
13. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Одлука о додели уговора  за предметну јавну набавку биће донета у року од 
10 (ДЕСЕТ) дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем. 
14. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 

 
Састав Име и презиме 

потписи 

Члан Ива Огрењац  
Члан Др Весна Радосављевић  
Члан Маја Радовановић  

Члан Југослав Романоивћ  
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