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Дом здравља Крагујевац  
 

 

1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Добра. Набавка  Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала 
за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац. Поступак се спроводи ради закључења 
Уговора о јавној набавци. 
 
Лице за контакт: Биљана Миливојевић, 034/323 208  лок.140 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
                      
НАБАВКА ДОБАРА – Набавка  Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала за 
потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама:  
 

Партије: 
1. Ампулирана терапија  
2. Таблете, капи, масти, прашкови и гелови 
3. Санитетско потрошни материјал 
4. Вакутајнери 
5. Раствори за дезинфекцију 
6. Медицинска галантерија  
7. Потрошнио материјал за ЕКГ и спирометар 
8. Траке за мерење шећера у крви 

• Трајање Уговора: Уговор се закључује на период 12 месеци од дана потписивања 
 

• Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – Фармацеутски производи 
33140000 – Mедицински потрошни 

материјал 



             
• Критеријум за избор најбоље понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 
У случају када постоје две или више понуда са једнаком ценом наручилац ће извршити избор 

најповољније понуде према року испоруке (биће изабрана понуда понуђача чији је рок испоруке краћи). 
 
• Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда  
• Понуда са варијантама није дозвољена 
• Начин преузимања конкурсне документације: 

 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома 
здравља www.dzkg.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну документацију, 
електронском поштом на адресу domzdrkg@gmail.com   

Подношење понуда: 

Понуде се достављају за једну или више партија добара, али обавезно у одвојеним ковертама са 
навођењем редног броја и назива партије из овог огласа на оргиналном обрасцу. Понуду могу 
поднети сва заинтересована, правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку Јавне набавке из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС« 124/2012 и 68/2015), 
као и услове утврђене конкурсном документацијом.  
 
Рок за достављање понуде је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 16.02.2018 године.  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 16.02.2018. године  до  10.00 часова, без обзира на начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: Набавка  Лекова и санитетског потрошног 
медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац (навести број 
и назив партије), Јавна набавка – отворени поступак  01/2018 -НЕ ОТВАРАЈ'' , а на полеђини 
назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 16.02.2018. 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели Уговора биће донета у Законом предвиђеном року 

 

 Крагујевцу, дана 12.02.2018.године                       

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 


