
Дом здравља“Гаџин Хан“ 

Број :654 

Датум : 29.05.2019. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 Наручилац : Дом здравља „Гаџин Хан“, Милоша Обилића бр.10, Гаџин Хан 

 e-mail : domzghan@ptt.rs 

 Здравствена установа 

 Врста поступка : Јавна набавка мале вредности 

 Врста предмета : добра 

 Предмет јавне набавке су добра –набавка лабораторијског материјала, обликованa по партијама, 

редни број јавне набавке 02/2019 

 Предметна јавна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији :   
            Шифра из ОРН : 33140000 – медицински потрошни материјал 

                  33690000 – разни медицински производи                

Предметна јавна набавка је обликована по партијама  

 Критеријум за избор најповољније понуде - најнижа понуђена цена 

 Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу 

извршити на Порталу јавних набавки, интернет страници, као и у правној служби 

Дома здравља, сваког радног дана од дана објаве позива за подношење понуде у 

времену од 07.00 до 14.00 часова. 

 Адресе државног органа где се могу благовремено допити подаци о порексим 

обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. : 

Министарство финансија Кнеза Милоша 20 11000 Београд Србија www.mfin.gov.rs  

Пореска управа Централа Саве Машковића, 3-5 11000 Београд Србија  

www.poreskauprava.gov.rs  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  

Агенција за заштиту животне средине Руже Јовановића 27а 11160 Београд, Република 

Србија www.sepa.gov.rs  

Министарство eнергетике, развоја и заштите животне средине 11000 Београд, Немањина 

22-26 www.merz.gov.rs  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике.  

Министарствo рада, запошљавања и социјалне политике 11000 Београд, Немањина 11 

www.minrzs.gov.rs  

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у затвореној коверти или кутији на адресу:  

Дом здравља „Гаџин Хан“ , улица Милоша Обилића број 10, 18240 Гаџин Хан,  

са назнаком: 

 „Понуда за јавну набавку добара – набавка лабораторијског материјала, обликована по 

партијама, за партију _____,  ЈНМВ број 02/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: 
   Рок за подношење понуда је 07.06.2019. године до 11:00 часова. 

 Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање 

понуда, 07.06.2019. године у 11:30 часова, у просторијама Наручиоца. 

 За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење 

за представника понуђача. 

 Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за 

учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових 

услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у 

конкурсној документацији. 

 Лице за контакт : Кристина Ђорђевић, domzghan@ptt.rs 

 

        Комисија за ЈНМВ 02/2019  

 


