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„Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“ 

Сомбор, Мирна бр. 3 

Број: 276/2013-1 

Датум: 18.10.2013. године 

 

Нa основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) а ускладу са 0длуком о покретању 

отвореног поступка за јавну набавку добра – гориво ЈН 276/2013-1 од 14.10.2013.године, 

„ДОМ ЗДРАВЉА Др Ђорђе Лазић “ 

Сомбор, Мирна бр. 3 

 

Објављује: 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке 

 добара – ГОРИВО, ЈН  бр. 276/2013-1 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „Др Ђорђе 

Лазић“25000 Сомбор , Мирна.  3, www.dzsombor.rs 

Врста наручиоца: Здравствo 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о 

јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) 

Врста предмета: Добра  

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне 

набавке је набавка добара – гориво; Ознака из општег речника набавке: 09130000 –Нафта 

и дестилати. 

Број партија: Предметна набавка није обликована у више партија. 

У случају подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача не може бити већи од 50%. 

Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање 

понуда је економски најповољнија понуда. Елементи критеријума су:  

1)Понуђена цена 40 пондера 

2)Рок плаћања 30 пондера 

3)Распрострањеност продајних мрежа 30 пондера       

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: Увид, односно преузимање конкурсне 

документације неопходне за давање понуде може се извршити:  

- у просторијама „Дома здравља Др Ђорђе Лазић“ у Сомбору улица Мирна бр. 3, 

канцеларија бр. 59, радним данима од 11.00 до 13.00 часова  

- са Портала јавних набавки: www.poрtal.ujn.gov.рs  

-са интернет странице Дома здравља: www.dzsombor.rs 
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Начин подношења понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара (овера печатом на месту где је затворена). 

На полеђини коверте или на кутији мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, 

телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Понуђач може 

поднети само једну понуду. Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са 

подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је 

самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе 

понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. 

Понуду доставити путем поште на адресу: „Дом здравља Др Ђорђе Лазић“ Мирна ул. 

Бр. 3 Сомбор са назнаком:,,Понуда за отворени поступакза јавну набавку добара – 

ГОРИВА бр. 276/2013-1-НЕ ОТВАРАТИ” Понуда може бити достављена и лично на 

адресу: „Дом здравља Др Ђорђе Лазић“Мирна ул. Бр. 3 Сомбор. 

Рок за подношење понуде: Рок за подношење понуда је  30 (тридесет) дана од дана када 

је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (не рачунајући дан објављивања), 

односно најкасније  до 20.11.2013. године до 10,00 часова.  

Благовремена понуда је она понуда која стигне код Наручиоца до 20.11.2013. године до 

10,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно 

комисијски отворене у просторијама Наручиоца у Сомбору, на адреси:Мирна бр. 3, радна 

заједница канцеларија бр. 59, данa 20.11.2013.  године са почетком у 10,30 часова. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 

морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица понуђача. 

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлука о избору 

најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 15 (петнаест) дана од дана 

јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од 

дана њеног доношења. 

Остале информације: Уговор закључен за јавну набавку добра-гориво, ЈН бр. 276/2013-1, 

примењиваће се годину дана од дана потписивања. Уколико добра која су предмет 

уговора буду обухваћена централизованом јавном набавком, коју за Дом здравља Сомбор 

спроводи Републички фонд за здравствено осигурање, пре истека рока на који је уговор 

закључен, уговор ће се примењивати до момента реализације централизоване јавне 

набавке. 

Контакт особа: Зорица Шиђански, службеник за јавне набавке, тел. 025 412-874, адреса  

електронске поште: zorica.sidjanski@dzsombor.rs 
 


