
 
Наручилац Дом здравља Бор 
Адреса Николе Коперника 2-4 
Место 19210 Бор 
Број одлуке 6066/2 
Датум 19.10.2015.год 

 
 
 
 
 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама  
упућује се: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 

 
1 Наручилац : Дом здравља Бор, Николе Коперника 2-4, Бор 
2 Електронска пошта:jnabavke@domzdravljabor.org.rs 
3 Здравствена установа 
4 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

Предмет јавне набавке ЈН - 13/2015 је набавка НОВОГ санитетског возила за 
транспорт пацијената а на финансијски лизинг по систему замене старо за ново.  
 
ОРН - 34114121: - НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 

(1 комад) НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ ПО СИСТЕМУ 
ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 

Процењена вредност: 2.100.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Понуда се сачињава у једном примерку, у писаном облику, мора бити дата на 
обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити попуњени читко, 
јасно и недвосмислено, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени 
печатом понуђача. Када понуду подноси група понуђача, податке и обрасце 
попуњава, потписује и оверава печатом понуђач из групе понуђача, односно лице 
овлашћено за заступање, које има писмено и оверено овлашћење испред групе 
понуђача да предузима све радње у поступку јавне набавке. 
 
Понуђач подноси понуду непосредно у писарници Наручиоца или путем поште, у 
коверти или пакету, запечаћеној или затвореној на такав начин  да се приликом  
отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини 
коверте или пакета потребно је написати назив, адресу и број телефона, факса и е-
маила понуђача, као и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група 
понуђача на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 



На коверти или пакету  у којем се подноси понуда обавезно навести адресу 
Наручиоца уз следећу назнаку: 

Дом здравља Бор 
19210 Бор 

са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  - 
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ (ФИНАНСИЈСКИ 

ЛИЗИНГ) 
СИСТЕМ ЗАМЕНЕ СТАРО ЗА НОВО 

 ЈН - 13/2015 „ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
28.10.2015.године до 12:00.часова.  
Отварање понуда обавиће се дана 28.10.2015.године у 13.00 часова 
Наручилац је обавезан да по пријему сваке понуде на коверти тј. пакету у којој се 
иста налази, обележи дан и час пријема и евидентира број и датум понуде према 
редоследу приспећа из деловодне књиге Наручиоца. 
Уколико је понуда достављена непосредно у писарници Наручиоца, Наручилац је 
обавезан да понуђачу преда потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час 
пријема понуде и евиденциони број под којим је заведена у деловодној књизи 
Наручиоца. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена након истека дана и сата до којег се понуде могу 
подносити, сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, 
неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти тј. пакету понуде да је 
неблаговремена. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији. 
Понуда мора да садржи и сва документа и доказе које је Наручилац тражио како би 
се утврдила испуњеност обавезних услова, допунских услова, оценила озбиљност и 
квалитет понуде. 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, која је 
ближе приказана у Конкурсној документацији 
Наручилац ће понуду одбити, сходно чл. 106. Закона,  и условима из ове 
конкурсне документације ако:  

1. понуђач не докаже да испуљава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

 
Састав Име и презиме 

потписи 

Члан Ива Огрењац  
Члан Дарко Зајкесковић  

Члан Југослав Романовић  

 


