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На основу члана 55. ст.1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и
68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности стоматолошког материјала и
инструмената, обликоване по партијама 8/2016 и дел.бројем 01-293/1-2016 од 09.08.2016.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
Набавка стоматолошког материјала и инструмената, обликоване по партијама

редни бр. 08/2016

1) Назив и адреса наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште.
2) Врста наручиоца: здравство.
3) Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности обликован по

партијама, по систему једна група стоматолошког материјала, инструмената-једна партија..
4) Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су добра: стоматолошки материјал и инструменти
Назив и ознака из општег речника набавке: 33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски

производи и производи за личну негу.
Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке:
Предметна  јавна  набавка је обликована у 15 партија.
Број и назив партија су наведени у техничкој спецификацији.
5) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
6) Понуде са варијантама нису дозвољене.
7) Преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са портала јавних набавки и са сајта наручиоца www.dzzitiste.rs
8) Начин подношења понуда и рок:
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на

адресу наручиоца – ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште са обавезном
назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за јавну набавку - Набавка стоматолошког материјала и
инструмената, обликоване по партијама ред.бр. 08/2016 ____- навести партије за које се конкурише,
поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број
телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.

Писмене понуде се подносе у складу са конкурсном документацијом за предметну набавку. Понуда
мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом, заведена од стране понуђача и
мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 23.08.2016.године до 11 часова.
Понуда која буде примљена након истека напред наведеног рока одређеног за подношење понуда

сматраће се неблаговременом.
9) Место, време и начин отварања понуда:
Јавном отварању понуда приступиће се одмах након истека рока за подношење понуда односно

23.08.2016. са почетком у 11 часова и 30 минута (11:30) у просторијама ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ Иве
Лоле Рибара 16, 23210 Житиште

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
имати потписано и оверено овлашћење за учешће које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања
понуда.

10) Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања

понуда, а биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
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11) Лице за контакт:
 Спасеноски Саша, тел. 023 821 010, 062 805 10 85, e-mail spasenoskis@gmail.com
 Најерица Олгица тел.023/821-010  062/805-41-02, е-mail pravnica@dzzitiste.rs


