
дел.бр.:215/2019 

датум:25.02.2019. године 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Наручилац: 
Завод за јавно здравље Краљево; 
ул. Слободана Пенезића бр. 16, Краљево; 
www.zjzkv.org.rs 
Врста наручиоца: установа, здравство 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Врста предмета јавне набавке: добра  
Опис предмета јавне набавке: Хемијски репроматеријал (Лабораторијски реагенси и лабораторијско 
стакло). Предмет јавне набавке обликован је кроз 7 партија. Понуђач може поднети понуду за једну, 
више или све партије. 
Ознака и назив из Општег речника набавки:  

33696500 – Лабораторијски реагенси, 
33793000  -  Производи од стакла за лабораторијске намене, и други  

 (детаљно у Конкурсној документацији ове јавне набавке). 
Начин и рок подношења понуде: 
Понуде се припремају и подносе у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти са назнаком 
„Понуда за јавну набавку ЈНмв број 01/19 – Партија  ___ (навести ознаку партије) – НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте/кутије  уписати назив понуђача, адресу, телефон/факс, e-mail и име особе за 
контакт, адресирано на: Завод за јавно здравље Краљево, ул. Слободана Пенезића бр. 16, 36000 
Краљево. 
Понуде се предају поштом или личном доставом Секретару Завода, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 
часова. 
Рок за подношење понуда је  до 11.03.2019. године, до 1000 часова (важи и за понуде послате поштом).  
Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси наручиоца: www.zjzkv.org.rs и на 
Порталу јавних набавки. 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена; 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.03.2019. године, са почетком у 1030 часова. 
Јавном отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Представник понуђача може учествовати у постуку отварања понуда уколико приложи пуномоћје или 
овлашћење Комисији за јавну набавку, у супротном може само присуствовати, без права учешћа. За 
законског заступника који присуствује отварању понуда, Комисија ће пре почетка отварања понуда 
извршити проверу на сајту Агенције за привредне регистре. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
У складу са чл. 108. ст. 2. Закона о јавним набавкама одлука о додели уговора биће донета у року од 
највише 10 дана од дана отварања понуда; 
Лице за контакт: 
Мр Александар Мацан; office@zjzkv.org.rs; 036/392-336;  


