
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 
         Број: 1233 
Датум: 16.06.2017.године 
        Б Л А Ц Е 
 
 На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама( Сл.гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке директора Дома здравља Блаце о покретању поступка 
јавне набавке, бр. 882/2 од 07.06.2017.године, упућује се 
  

 ПОЗИВ 
за подношење понуда у поступку јавне набавке амбулантног возила 

( набавка мале вредности бр. 1.1. 5) 
 

Назив наручиоца: 

Адреса: 

ПИБ: 

Матични број: 

Шифра делатности: 

Број рачуна: 

Web sajt: 

email: 

Дом здравља Блаце 

Улица Браће Вуксановић бр.55, 18420 Блаце 

100370000 

17253379   

8621 

840-329661-60 код управе за трезор 

 www.dzblace.org.rs    

 dzblace@ptt.rs i office@dzblace.org.rs  

  

  •    Предмет јавне набавке je: амбулантно возило 

  •     Ознака из Општег речника набавке: : 34114121 – Санитетска возила 
 

Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком "Понуда за јавну набавку  ЈНМВ 
бр. 1.1.5 –„ НЕ ОТВАРАТИ" (поштом или лично)  до 26.06.2017.године до 10 часова, на 
адресу Дома здравља Блаце, Улица Браће Вуксановић бр.  55.,  18420  Блаце. 

Јавно отварање понуда обавиће се 26.06.2017.године, са почетком у 10,30 часова, 
у сали Дома здравља Блаце, на III спрату у присуству овлашћених представника понуђача, 
који ће своје овлашћење предати комисији пре отварања понуда; 

Понуђачи могу преузети конкурсну документацију овог  позива сваког радног дана 
од 07 до 14 часова, у просторијама Дома здравља Блаце на III спрату  или  са интернет 
странице Дома здравља Блаце као и са Портала  јавних  набавки; 

Важност понуде: Најмање 60 дана од дана јавног отварања  понуда. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума: најниже понуђена 

цена.  
Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда; 
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора, ако установи да 

ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације, као и да одустане од 
избора из било ког другог разлога; 
 
Лице за контакт: 
Радоје Мијајловић,  дипл.правник, тел: 027-371-464 

 

                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ      

http://www.dzblace.org.rs/
mailto:dzblace@ptt.rs

