
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 
 

 

Назив наручипца: Дпм здравља „Др Бпшкп Вребалпв“ 

Адреса наручипца: Зреоанин, Светпсавска бр. 31 

Интернет страница наручипца: www.dzzrenjanin.rs 

Врста наручипца: Здравствп 

Врста ппступка јавне набавке Oтвпрени ппступак 

Врста предмета: Дпбра 

 
За дпбра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке, 
За радпве: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва, пзнака 
из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке: 
Предмет јавне набавке бр. ОП 5/20 су добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 
ОРН: 33790000– лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од 
стакла33793000 – производи од стакла за лабораторијске намене; 33696500 – 
лабораторијски реагенси 
 
 
Брпј партија, укпликп се предмет набавке пбликује у више партија: 
Јавна набавка је обликована у 7 партија, и то: 
 
Партија 1 - Вакуум системи 
Партија 2 -  Реагенси 
Партија 3 - Материјал за апарат Daco cover slipper 
Партија 4-  Стакло 
Партија 5 - Разно 
Партија 6 - ФОБ тестови 
Партија 7 - ПАПА тест 

 

 
Ппсебна наппмена акп је угпвпр п јавпј набавци резервисан за устанпве, прганизације или 
привредне субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое 
инвалидних лица: 
 
 
 
У случају прегпварачкпг ппступка разлпг за примену и пснпв из закпна: 
 
 
 
Акп се закључује пквирни сппразум, време трајаоа пквирнпг сппразума и брпј ппнуђача са кпјим 
наручилац закључује пквирни сппразум: 
 
 
 



У случају ппднпшеоа електрпнске ппнуде, примене електрпнске лицитације ил система 
динамичне набавке – пснпвни ппдаци п инфпрмаципнпм систему наручипца и неппхпдним 
техничким услпвима за учешће: 
 
 
 
У случају примене система динамичне  набавке рпк трајаоа система: 
 
 
 
У случају пбавезе ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем прпценат вреднпсти набавке кпји се 
извршава прекп ппдизвпђача: 
 
 
 
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се извршити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  
Укпликп две или више ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпг ппнуђача кпји је ппнудип краћи рпк исппруке. У случају истпг ппнуђенпг 
рпка исппруке, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда ппнуђача са дужим рпкпм важеоа. 
 
 
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна 
дпкументација дпступна: 
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети личнп у Дпму здравља „Др Бпшкп Вребалпв“ 
Зреоанин, у улици Бул.Милутина Миланкпвића 2, радним данпм (ппнедељак-петак) пд 8 дп 13 
часпва, е-маилпм, ппштпм, са Ппртала  јавних набавки и са сајта Наручипца. 
 
 
Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или службе 
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити исправни 
ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при заппшљаваоу, услпвима 
рада и сл: 
 
 
 
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде: 
Ппнуђач ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппште у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на начин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђача.  
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи 
ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу:  Дпм здравља „Др Бпшкп Вребалпв“  
-пдсек за јавне набавке- 
23000 Зреоанин, ул. Бул.Милутина Миланкпвића 2 
са назнакпм: „ППНУДА за ЈН ПП 5/20– лабпратпријски материјал, партија бр.______- НЕ 
ПТВАРАТИ-„ 
 Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца дп 14.07.2020. 
гпдине дп 9.00 часпва. 
 
 



Местп, време и начин птвараоа ппнуда: 
Отвараое ппнуда ће бити јавнп и пбавиће Кпмисија Наручипца пп истеку рпка за ппднпшеое 
ппнуда, пднпснп дана 14.07.2020. гпдине у 10.00 часпва, на адреси Наручипца Дпм здравља „Др 
Бпшкп Вребалпв“ Зреоанин, ул. Бул.Милутина Миланкпвића 2, Одсек за јавне набaвке.  
 
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда: 
Оверенп и пптписанп пунпмпћје за пвлашћенпг представника ппнуђача за присуствпваое 
птвараоу ппнуде дпставља се уз ппнуду (кап ппсебнп писменп) или се предаје Кпмисији за јавну 
набавку најкасније на птвараоу ппнуда. Директпр, кап пвлашћени представник ппнуђача, 
Кпмисији за јавну набавку даје на увид личну карту и извпд из Агенције за привредне регистре 
(Кпмисија мпже и без дпстављаоа наведенпг извпда прпверити тај ппдатак на сајту Агенције за 
привредне регистре).  
 
 
Рпк за дпнпшеое пдлуке: Одлука п дпдели угпвпра биће дпнета у складу са ЗЈН, пднпсн п 

у рпку не дужем пд 25 дана пд дана птвараоа ппнуда 
 

  
 
Лице за кпнтакт: 

Одсек за јавне набавке 023/563-020 лпк.105 
 

 
 
Остале инфпрмације: 
 
 


