
 
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 На основу члана 31. став 1 тачка 1 и члана 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 

Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1 
 

 упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 у поступку јавне набавке мале вредности по партијама број   29/14: 

Систем за компјутеризовану радиографију са одговарајућим 
медицинским ласерским штампачем - 

Партија 1 – Систем за компјутеризовану радиографију  1 ком 

Партија 2 – Медицински ласерски штампач 1 ком 
 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о 
јавним набавкама, конкурсном документацијом и техничким карактеристикама 
из конкурсне документације а морају да испуњавају све услове за учешће у 
поступку јавне набавке.  

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола www.dzbt.co.rs     

 Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

 Један понуђач може да учествује само у једној понуди, и то као понуђач 
који наступа самостално, подизвођач или члан групе понуђача. Учешће у више 
од једне понуде у којима је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих 
понуда, као неисправних.  

 Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и да је 
припреме и доставе у једном оригиналном примерку до 20.11.2014. године до 
9:00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеној коверти, на 
адресу: Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Светог Стефана 1, 24300 Бачка 
Топола са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за Систем за 



компјутеризовану радиографију са одговарајућим медицинским 
ласерским штампачем  бр. ____ “. Понуђач је дужан да на полеђини коверте 
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.  

 Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 
поднета неблаговремено. 

 Не прихватају се понуде са варијантама. 

 Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена 
печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде. 

 Критеријум за оцену понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца, по истеку рока 
за подношење понуда, односно дана 20.11.2014. године у 9:30 часова, на 
адреси:  Дом здравља “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1. 
Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за присуствовање пре 
отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача.  

 Комисија ће након јавног отварања извршити преглед понуда ради 
утврђивања исправности понуда.  

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 2 
дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за јавне набавке 


