
Наручилац: Дом здравља Нови Бечеј 

Дана: 26.06.2020. године 

Број: 01- 1498 

Нови Бечеј 

 

        На основу члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности добара - медицински потрошни материјал Ред. бр. ЈНМВ 04/2020, деловодни 

бр.01-1478 од 24.06.2020.г. Наручилац објављује: 

                  

П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

 

- медицински потрошни материјал  -   

 

Ред.бр. ЈНМВ 04/2020 

 

 

 1) Назив Наручиоца: Дом здравља Нови Бечеј 

 

1.1. Адреса Наручиоца: Трг ослобођења бр.2, Нови Бечеј 

 

1.2. Интернет страница наручиоца:  www.dznb.rs 

 

2)  Врста наручиоца: здравство 

3)  Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

 

4) Предмет јавне набавке мале вредности су добра - медицински потрошни 

материјал Ред. бр. 04/2020 ЈНМВ, а према спецификацији датој у конкурсној документацији. 

4.1.  Опис предмета јавне набавке:  

добра - медицински потрошни материјал 

 

4.2.  Назив и ознака из општег речника набавке: медицински потрошни материјал 

33140000. 

 

5) Предметна набавка обликована је у 23 партије и то: 
 

1. Газе и завоји 

2. Филмови, фиксири, развијачи 

3. Кисеоник 

4. Дезинфекциона средства 

5. Галенски препарати 

6. Траке за шећер Contour 

7. Игле и бризгалице 

8. Папир 

9. Остали материјали 

10. Офталмолошка средства 

11. Лекови са Д листе 

12. Л-Протромбинско време 



13. Л - Биохемијски реагенси 

14. Л - Анализа столице и урина 

15. Л - Пластика 

16. Л – Стакло 

17. Л – Реагенси за хематолошки анализатор ХР300 

18. Л - Антикоагуланси 

19. Потрошни стоматолошки материјал 

20. Стоматолошки материјал за ортодонцију 

21. Маријал за превентиву 

22. Материјал за куративу 

23. Лекови у стоматологији  

  

                

6) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

  Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

 
7)  Начин преузимање конкурсне документације (услови, место, време, 

рок,...): Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну 
документацију у просторијама Дома  здравља Нови  Бечеј сваког радног дана од 09,00 
часова до 13,00 часова, преузимање се може извршити и е л е к т р о н с к и м  п у т е м  с а 
Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет странице Дома здравља Нови 
Бечеј.  

  

8)  Начин подношење понуда и рок (рок, место, време, начин, назнака...): 

 

Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду у року од 10 (десет)  

дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

управе за јавне набавке, односно до 06.07.2020. године до 11:30 часова.  

Понуђачи своју понуду подносе: лично/непосредно у пословним просторијама 

наручиоца (писарница у управној згради Дома здравља) или путем поште на адресу: Дом 

здравља Нови Бечеј, Трг ослобођења бр.2, 23272 Нови Бечеј.  

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у року 

за подношење понуда. 

 Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу наручиоца – Дом здравља  Нови Бечеј,  23272 Нови Бечеј, Трг 

ослобођења бр. 2 са обавезном назнаком на лицу коверте:  „Не отварати – понуда за 

ЈНМВ добара - медицински потрошни материјал ред. бр. ЈНМВ 04/2020 - за 

партију _____________ (назив партије) бр. ___” поштом, или лично преко писарнице 

наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.  

 

9)  Место, време и начин отварања понуда: 

 

Отварање  понуда  вршиће  се  јавно у просторијама Дома здравља Нови Бечеј, 

Трг ослобођења бр. 2, Нови Бечеј, задњег дана рока за подношење понуда 06.07.2020. 

у 12:00 часова.  

 

10)  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  

 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 

понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну 

набавку пре отварања понуда.  

 

11)   Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

 

Одлука о додели уговора донеће се у року од десет дана од дана отварања понуда. 



 

12)  Лице за контакт: 

 Ивана Јовчић, главна сестра Дома здравља Нови Бечеј, тел. О23 773-600 лок 105. 

 

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на mail 

адреси dznb@mts.rs, у времену од 09:00 до 13:00 часова.  

 

13) Остале информације: 

 

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

 

Конкурсна комисија                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


