
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2.  и члана 60 став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник.РС 124/12) , а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, 

набавка добара – лабораторијскух реагенаса  I-5 од 07.08.2013. године Дом здравља  

 ,, Др Јован Јовановић – Змај“, Стара Пазова, Владимира Хурбана 2 као Наручилац у смислу Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), (у даљем тексту: Наручилац),  

оглашава 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку, 

 за јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА (број I - 5/2013)  

Предмет јавне набавке обухвата набавку ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА – (33696500 –
Лабораторијски реагенси) 

 

  

Право учешћа имају лица која испуњавају услове из члана 75. односно 76. Закона о јавним 

набавкама (ЗЈН) који су предвиђени овом конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова 

Понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник бр.29/13). 

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност тих услова су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

 Конкурсна документација 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  

Предмет уговора су добра – лабораторијских реагенаса , обликован по партијама, у свему 

према спецификацији, која је саставни део конкурсне документације. 

Критеријум за избор најповољније понуде је: економски најповољнија понуда. 

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у 

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 добра  –  набавка лабораторијских реагенаса, по партијама, партија 

_______________________ , ЈН бр. I- 5- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење 

понуда је до 16.09.2013. године до 10.00 часова.  

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

канцеларије директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. 

Владимира Хурбана бр. 2,  је дана 16.09.2013. године  у 10.30 часова. 



Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтерeсована лица, а само 

овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу 

предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати. 

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се 

неблаговременим и  биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене  

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од  10 дана  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. 

          Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног 

доношењ a. Уговори ће бити закључени у року од 7 дана од дана  када се стекну законски услови . 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа, 

ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. 

Контакт За информације око припреме понуде може се обратити на e-mail: jn.dzspazova@gmail.com  

са назнаком „Јавна набавка лабораторијских реагенаса “.  

      Председник Комисије 

      Др Светлана Мраковић 


