
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 

Aдреса наручиоца ул. Војводе Танкосића бр.15,Ниш 

Врста наручиоца:  Здравство 

Интернет страница наручиоца:  www.domzdravljanis.co.rs 

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 7-5-2/2013 од  06.09. 2013. 
године,  
 

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 
Војводе Танкосића 15 

 
 објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

1. Опис предмета набавке:За јавну набавку: НАБАВКА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКОГ  
МАТЕРИЈАЛА ЗА  ПОТРЕБЕ РАДА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ  ДОМА ЗДРАВЉА НИШ                                                                
2. Назив и ознака из општег речника:Предмет набавке је дефинисан у Општем  

речнику набавке на позицији   44800000- боје, лакови, смоле            

                                                                

3. Врста поступка-Јавна набавка мале вредности 
 

4. Врста предмета:Добра 
 
    Број партија    :Јавна набавка се обликује кроз  1 партију  
5. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају 
обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су 
ближе одређени конкурсном документацијом. 
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 
документације. 
6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку 
понуду.  
7. Критеријум за доделу уговора : економски најповољнија понуда 

8. Начин преузимања конкурсне документације;Конкурсна документација се може 
преузети електронским путем са интернет странице наручиоца       
www.domzdravljanis.co.rs и са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

9. Адреса и интернет адреса дражавног органа или организације, односно органа 
или службе територијане аутономије или локалне самоуправе где се 
благовремено могу добити исправни подаци о пореским обавезама:  



Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл. се могу добити код следећих институција: 
Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs  
Пореска управа Републике Србије –www.poreskaupravars.org  
Министарство правде и државне управе Реп. Србије - www.drazavnauprava.gov.rs  

      Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије –  
      www.minrzs.gov.rs  
10. Начин подношења понуде:Понуде се могу поднети непосредно или путем поште 
− у пословним просторијама наручиоца Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића бр.15                                    
     6. спрат канеларија бр.421 
− путем поште на адресу: Дом здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр.15 -6. спрат  
     канцеларија бр 421,Набавна служба. 
     Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се     
     приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.     
11. Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.7-1/2014  НАБАВКА  МОЛЕРСКО-
ФАРБАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАПОТРЕБЕ РАДА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА 
ЗДРАВЉА – НЕ ОТВАРАТИ“  
− На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и 

одговорно лице.  
− Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуде на Порталу јавних набавки.  

− Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније 
до10.02.2014. године до 10,00 часова, без обзира на начин како су послате.  

12. Рок за подношење понуде је :  10.02.2014. .године, до 10 часова, без обзира на 
начин доставе 
13. Рок за доношење одлуке:      12.02.2014..године 

14. Рок за закључење уговора:Уговор у предметном поступку биће закључен у року 
од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. став 
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012). 

15. Место,време и начин отварања понуда:Отварање понуда ће се обавити дана 
10.02.2014. године у 11 ч , у просторијама наручиоца у Дому здравља Ниш, ул. Војводе 
Танкосића бр.15, 6. спрат, канцеларија 402. 

16. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуде:Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је 
да поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

17. Лице за контакт: Слађана Мишић и Златица Стојадиновић 
                путем поште на адресу  Војводе Танкосића 15, Ниш 
                путем факса на број (018) 503 705, 
                путем електронске поште на адресу javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs 
 
                                                                                                        Начелник Службе 

                                                                                                         Данијела Нешић 


