
Дом здравља «Ковачица» 
Ковачица, ул. Штурова 42
Дел. број: 214-1/14
Датум: 06.03.2014.
 

На основу чл. 55. и чл. 60. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 
124/12, у даљем тексту ЗЈН)

ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»
објављује:

ПОЗИВ 

За подношење понуда у поступку  јавне набавке мале вредности за набавку добара
–ампулираних лекова сет Б по партијама

 ЈНМВ бр. АЛ 1/2014

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
НАЗИВ: Дом здравља «Ковачица», 
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: 26210 Ковачица, ул. Штурова број 42
ТЕЛЕФОН: 013/661-103
Емаил адреса: dzkov1@panet.rs
МАТИЧНИ БРОЈ: 08072388
ПИБ: 100873043
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8621
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-262661-76 Управа за јавна плаћања
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ : Славица Путић, slavica.putic@gmail.com
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА: Установа
ОБЛИК СВОЈИНЕ: Државна

Понуду  могу  поднети  сва  заинтересована  правна  и  физичка  лица  која  испуњавају  услове  у
складу  са  чланом  75  и  76  Закона  о  јавним  набавкама  као  и  услове  из  ове  конкурсне
документације.
Понуде са варијантама нису дозвољене
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. 
Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди јасно и недвосмислено, а у противном
понуда се неће узети у разматрање.
Понуђачи своје  понуде подносе  у затвореној  коверти са назнаком назива и адресе понуђача,
поштом или лично на адресу  : Дом здравља «Ковачица», 26210 Ковачица,  ул. Штурова бр.42.
Коверат мора бити затворен и запечаћен са назнаком: „Не отварати-понуда за ЈНМВ АЛ 1/2014
за ампулираних лекова сет Б по партијама. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено:
назив, адреса и број телефона или факс понуђача.
Потребно је да сви документи буду повезани у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати предметни листови, односно странице, а да се при том
видно не оштете.
Рок за подношење понуда је 17.03.2014.године. Благовременим ће сматрати понуде које стигну 
до 17.03.2014. године до 10 часова на адресу наручиоца.
По окончаном поступку отварања понуда, неблаговремене понуде неотворене биће враћене 
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда обавиће се јавно 17.03.2014 године у 1030 сати у Служби за опште правне 
послове наручиоца на адреси наручиоца.
Преставници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да
поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у оквирном року од 5 дана од дана
отварања понуда.


