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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 
Број: 2043/2 
Датум: 09.09.2016. год. 

     Блаце 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) 

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 
БЛАЦЕ, ул. Браће Вуксановић, бр. 55 

Електронска адреса: office@dzblace.org.rs и dzblace@ptt.rs  
                                Званични сајт: www.dzblace.org.rs  

ОБЈАВЉУЈЕ 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА 

ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

                                                            (јавна набавка бр. 1.1.3) 
(Напомена: количина и вредност горива, као и време трајања уговора је планирано за 12 
месеци). 
Ознака из општег речника набавки:    09132000 – Бензин 

09134200 – Дизел гориво 

Детаљна спецификација дата је у конкурсној документацији. 

 
цена.

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се – Најнижа понуђена 

 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76 . Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових 
услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, прецизиран 
прилогом бр. 5 конкурсне документације. 

 
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани  понуђачи могу извршити на 

званичном сајту Дома здравља Блаце (www.dzblace.org.rs) или на Порталу управе за јавне набавке. 
 

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на тражени начин, Наручилац 
не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена. 

Понуда се може доставити поштом или лично на адресу: 
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ,ул .  Браће  Вуксановић бр.  55.  -  Правна  служба,  сваког  радног  
дана у времену од  7 -14 .  часова.  

Са назнаком на предњој страни коверте: 
: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МОТОРНОГ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА , Број набавке 1.1.3 – НЕ ОТВАРАТИ“   

  
На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број телефона 

као и контакт особа. 
Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе до 22.09.2016. најкасније до 9,00 часова.  

.                  Јавно отварање понуда ће се обавити дана 22.09.2016. године у 10.00 часова у просторији 
правне службе Дома здравља Блаце, улица  Браће Вуксановић бр. 55. 
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Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су да 10 
минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за јавну набавку. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда. 
Сви   остали   детаљи   везани   за   поступак   јавне   набавке   дефинисани   су   конкурсном 

документацијом. 
 

Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити на тел : 027/371-464, е-адреса: 
office@dzblace.org.rs и dzblace@ptt.rs,  лице за контакт: Радоје Мијајловић, дипл. правник. 
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