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  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ  

         Бр. 872                                                                                                                                         

      11.04.2016.године 

          Б Л А Ц Е 

  

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15) упућује се: 

  

 

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у  поступку јавне набавке  мале вредности бр. 1.1.6 

НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 

 
 

Подаци о наручиоцу: 

 

Назив:  Дом здравља Блаце 

Адреса: Браће Вуксановић бр. 55, 18420 Блаце 

Телефон/факс: 027/371-253 

E-mail: office@dzblace.org.rs 

Интернет страница:  www.dzblace.org.rs  

Матични број: 17253379 

Шифра делатности: 8621 

ПИБ: 100370000 

Број рачуна: 840-329661-60 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

Директор, др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 

Врста поступка ЈН: Jавна набавка мале вредности 

Врста предмета ЈН: Добра 

Опис предмета ЈН: Набавка новог санитетског возила, према техничким 

карактеристикама датим у конкурсној документацији 

- на финансијски лизинг- на 60 једнаких месечних 

рата 

Назив и ознака из општег 

речника набавки: 

  Санитетско возило  -34114121 

 

Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

 

 

http://www.dzblace.org.rs/
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Начин објављивања и преузимања конкурсне документације: 

 

Начин  објављивања и прузимања: Овај позив за подношење понуда у поступку јавне 

набавке мале вредности објављује се на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Дома здравља 

Блаце  www.dzblace.org.rs , где је и доступна 

конкурсна документација за преузимање. Конкурсна 

документације се може преузети и на адреси 

наручиоца сваког радног дана од 07 до 14 часова. 

 

 

 

 

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца уколико доставе доказе о 

испуњности услова. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 

доказује документима из члана 77. став 1.Закона о јавним набавкама, а испуњеност додатних 

услова из конкурсне документације у складу са члном 76.став 2. према обрасцу за оцену 

испуњености услова. 

Конкурсном докуменатацијом су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и начин 

доказивања испњености услова. 

 

 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговра: 

Критеријум: Економски најповољнија понуда. 

 

 

Подношење и отварање понуда, и рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за подношење понуда: 8 дана од дана објаљивљивања овог позива на 

Порталу јавних набавки,  

 

Начин подношења понуда: Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца : Дом здравља Блаце, 
Браће Вуксановић бр.55, 18420 Блаце, са назнаком  
„Понуда за јавну набавку новог санитетског возила 
на финансијски лизинг - ЈН бр. 1.1.6  НЕ 
ОТВАРАТИ“.На полеђини коверте обавезно навести 
назив и адресу понуђача , телефон и контакт особу. 
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуда се 
може подети самостално, као заједничка или са 
подизвођачем, у ком случају се мора уписати 
проценат вредности набавке који се извршава преко 
подизвођача. 

Начин, време и место отварања Јавно отварање понуда обавиће се на адреси 

http://www.dzblace.org.rs/
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понуде: наручиоца: Дом здравља Блаце, Браће Вуксановић 

бр.55, у Сали Дома здравља Блаце, 20.04.2016.  у 

11,00 часова. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по 

окончању поступка биће враћене понуђачу уз 

повратницу са назнаком да је иста подета 

неблаговремено. 

Услови под којим представници 

понуђача могу учествовати у 

поступку преговарања: 

Представници понуђача морају имати овлашћење за 

активно учестововање у поступуку отварања понуда 

које ће предати Комисији за јавну набавку приликом 

или непосредно пред отварањње понуде. 

Рок за доношење одлуке о 

додели уговора: 

 10 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Средства финансијског обезбеђења: 

 

Понуђач је у обавези  да уз понуду поднесе: 

Средство финанасисјског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана  од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено  попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писмо. 

Рок важења менице је најамње 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења 

за озбиљност понуда треба да траје најмање колико и важење понуде). 

Уколико понуђач у понуди не достави наведено понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе: 

       Средство финанасисјског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана  од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено  попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писмо. Рок важења менице 

мора бити 30 дана дужи од дана завршетка трајања уговора. Ова меница ће бити 

попуњена у случају неиспуњења односно неуреног испуњења обавеза из уговора, а ради 

надокнаде настале штете. 

Меница за добро извршење посла активира се : 

 уколико се технички детаљи на испорученом возилиу разликују у односу на 

Технички опис понуђеног возила, који представља обавезни део понуде, 

 уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све остале 

обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и овог 

уговора, 
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 ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила које 

је дао у својој понуди за 15 дана, 

 уколико  Давалац лизинга или Испручилац предмета лизинга повери извршење 

јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да претходно у својој 

понуди није навео да ће извршење набавке поверити подизвршиоцу. 

 

 

 

Лице за контакт: 

Лице за контакт: Мијајловић Радоје, дипл. правник. 

Телефон/факс 027/371-464 

E-mail: office@dzblace.org.rs 

 

 

  


