
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
    Дом здравља ,,Врачар'',Београд,ул. Бојанска бр. 16 
2. Поступак јавне набавке 

Поступак јавне набавке мале вредности 
 
На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке мале вредности – добара  бр. 02/468 од 16.03.2015 године, наручилац 
позива понуђаче да поднесу писмене понуде, у складу са условима  утврђеним овим позивом и конкурсном 
документацијом. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности 6-2015: Штампани материјал за период од 12 месеци 
Набавка није обликована по партијама. 
Ознака из општег речника набавке : ОРН  22000000 ; 22900000 
Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља ,,Врачар'' ул. 
Бојанска 16,III спрат соба 302 или  се може преузети са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs ,сајта Дома здравља „Врачар''– http://www.dzvracar.org.rs/ или са портала 
јавних набавки града Београда ( https://nabavke.beograd.gov.rs) 
 
За предметну јавну набавку Наручилац је предвидео могућност преузимања узорака за ставке од 
броја 58-117  ( од укупно  117)  предвиђених конкурсном документацијом. 
- Начин преузимања узорака у Дому здравља ,,Врачар'' за ставке од броја 58-117. 
.Предметни обрасци се могу преузети у Дому здравља ,,Врачар'', ул. Бојанска бр. 16, Београд, трећи спрат, 
соба 302, сваким радним даном 08,00 до 14,00 часова закључно са последњим даном рока за достављање 
понуда.За преузимање узорака потребно је доставити Овлашење за преузимање узорака за предметну јавну 
набавку број 6-2015 , уредно оверено и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.Наручилац ће 
сваком Понуђачу том приликом  дати потврду о преузимању узорака.Сваки модел узорка биће означен 
печатом Наручиоца.Предметни узорци се могу Понуђачима доставити и поштом на писани Захтев 
заинтересованих понуђача за преузимање узорака. Захтев мора бити оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача који се може упутити на број факса : 011/6458-822 или путем e-maila: 
dzvracar@yubc.net 
 

4.  Обавештење о припремању и подношењу понуде 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом  за ЈН 6-2015 
 

5.  Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Уколико 
понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити на адресу:Дом здравља ,,Врачар'',ул. 
Бојанска бр. 16, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Штампаног материјала ЈН 6-2015- НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Рок за подношење понуде је 12 (  дванаест ) дана  од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки  до 09,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу 
понуда, почиње тећи наредног дана од дана објављивања позива.  
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан 
сматраће се први следећи радни дан. 



Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног термина. 
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 

6.Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја 
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 302 на III спрату Дома здравља ,,Врачар'',истог дана 
по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 10,00 часова. 
Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити благовремено 
обавештени.Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и 
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 
   7. Одлука о додели уговора  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)  дана од дана отварања понуда. 
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
Комуникација се у поступку јавне и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште или путем факса. : 
Адреса: ул. Бојанска бр. 16,Београд; Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net; Факс:011/6458-822 


