
 

 
 На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

 
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СТАРА ПАЗОВА 

 
оглашава 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

за прикупљање понуда у отвореном поступку, 
 за јавну набавку добра –  Набавка лабораторијских реагенаса- материјала 9-8/17  

- За 4 месецa -  
 

 Право учешћа на огласу имају сви понуђачи који испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама. 

Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља „Др Јован Јовановић 
Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.  или  се може преузети са Портала Управе за јавне набавке 
–      www.portal.ujn.gov.rs или сајта Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова – 
www.dzspazova.rs  
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 са општим условима из конкурсне документације за јавну набавку добра  –  набавка 
лабораторијских реагенаса-материјала, ЈН бр. 9- 8/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача 
 Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 
07.08.2017. године до 08.00 часова.  

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Дома здравља „Др 
Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана 2  је дана 07.08.2017. године  у 08.30 
часова.  

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 

Наручилац се обавезује да сачини записник о отварању понуда и исти достави понуђачима у законском 
року.  

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у законском року сходно члану 108. став 2.ЗЈН од 
дана отварања понуда 

Наручилац задржава право да у случају  неповољних понуда не донесе одлуку о додели уговора о 
јавној набавци која је предмет јавне набавке. 

Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који доказ који је 
наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама. 
              За одабир најповољније понуде,  примењиваће се принцип – економски најповољнија понуда 
 

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде по партијама неће бити узете у разматрање. 
Понуђач тражити од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремом понуде, 

искључиво писаним путем, на e-mail : jn.dzspazova@gmail.com  , са назнаком : „Набавка лабораторијских 
реагенаса- материјала“.                                                                                 

 


