
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

Назив наручиоца:  Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова     

Адреса наручиоца:  Владимира Хурбана 2, Стара Пазова 

Интернет страница наручиоца: www.dzspazova.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
 

Врста предмета: Добро  
 
 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; 
  Стоматолошки материјал  - 33140000 (Медицински потрошни материјал ) 

 

  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: ,,Најнижа понуђена цена'' 
 
 
  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна   

документација доступна:  
   Понуду са доказима о испуњености општих услова из конкурсне документације доставити у 

посебној затвореној коверти или кутији, на адресу: Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2. са назнаком: 

  ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – СТОМАТОЛОШКИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО 
ПАРТИЈАМА, ПАРТИЈА БР. __________ ЈН 108/20 НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или 
кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача 

 
  Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити  УСБ или ЦД  на коме је снимљена Табела која је саставни    
део Обрасца понуде, док присуство представника понуђача није обавезно. 
 

  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
   Рок за подношење понуда је 22.06.2020. године до 09.00 часова.  
 

  Место, време и начин отварања понуда: 

 Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Дома здравља   
„Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана 2  је дана 22.06.2020. године  у 
09.30 часова.  
 

  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени     
представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 
овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у законском року сходно члану 108. став 
3.ЗЈН од дана отварања понуда 

 
Лице за контакт: 
Владислав Богићевић, службеник за јавне набавке на маил: jn.dzspazova@gmail.com 

 
 


