
 
 

На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се: 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 

 Наручилац : Дом здравља "Вождовац" Београд, Устаничка 16 
  Web sajt: www.dzvozdovac.rs, email: office@dzvozdovac.rs 
 Здравствена установа 
 Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 Врста предмета: услуге 
 Предмет јавне набавке услуга су:” Прање и пеглање радне одеће“ 
 Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 

98310000- услуге прања и хемијског чишћења 
 Критеријум  за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена 
 Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу 
      јавних набавки, Интернет страни Дома здравља: www.dzvozdovac.rs, као и у Правној 
      служби Дома здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, соба 123, III  спрат,  сваког радног      
      дана од дана упућивања и објаве позива за подношење понуде у времену од 08,00 до 13,00  часова. 
 Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања јавног 

позива на Порталу јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац и то најкасније до 
09,00 часова последњег дана истека рока 01.08.2014. године. 

 Понуде се достављају обавезно у  затвореним ковертама са назнаком: ,,Понуда за ЈНм.в. бр. 20/14- 
” Прање и пеглање радне одеће“, не отварати“ на адресу Дом здравља ,,Вождовац,, Београд, 
Устаничка 16. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и 
телефон. 
Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом здравља,,Вождовац,, 
Београд, Устаничка 16, до последњег дана рока без обзира на начин на  који су послате.         

 Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуда 01.08.2014. 
године у 10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, соба 123.   

 За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење  
       Представник који нема оргинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном отварању понуда 
 Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана јавног отварања 
       понуда  
 Лице за контакт:  Виолета Миленковић, и  Биљана Вукашиновић;   
 Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
      подношење понуда  
 Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у 
       поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да 
       докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији. 

                                                                   
 
 

                                                                       М.П.                              
                                                                       Председник комисије 

                        
                                                                            Јелена Јовановић, мс , председник 

 
 
 
 
 
 

 


