
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Назив наручиоца: Дом здравља Чока 
 
Адреса наручиоца: 23320 Чока, Сенћанска бр. 3. 
 
Интернет страница наручиоца: www.dzcoka.com 
 
Врста наручиоца: Здравство  
 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  
 
Врста предмета:  добра 
 
Број набавке: 4/2018 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника  
набавке: 09100000 - Гориво 
 
 
Предмет јавне набавке : набавка добара – набавка горива 
 
Критеријум за доделу уговора:  
„Економски најповољнија понуда“.  
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна:  
Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних 
набавки – portal.ujn.gov.rs, и са интернет странице Наручиоца –  www.dzcoka.com 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини омота понуде  обавезно навести назив, адресу, број телефона  и 
име особе за контакт понуђача.  У случају да понуду подноси група понуђача, на 
омоту понуде је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити лично или 
поштом на адресу: Дом здравља Чока, 23320 Чока, Сенћанска бр. 3, са назнаком:  
„НЕ ОТВАРАТИ Понуда за јавну набаку мале вредности добара – Набавка 
горива ЈН бр. 4/2018“. 
Понуђач подноси понуду искључиво на обрасцима предметне Конкурсне 
документације, које попуњава електронски или ручно, штампаним словима, 
читко, јасно и недвосмислено, потписује и оверава. 
 
 
 
 



Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 
до дана 24.05.2018. године, до 12,00 сати.  
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање благовремених понуда извршиће Комисија за јавну набавку, 
дана 24.05.2018. године, у просторијама Дома здравља Чока, у Чоки, Сенћанска бр. 
3, са почетком у 12,30 сати. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда, изузев директора, 
прилаже писмено овлашћење за учешће у поступку отварања, потписано и оверено 
од стране овлашћеног лица понуђача.  
 
Рок за доношење одлуке:  
10  дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Лице за контакт:  
Јована Јовановић, дипл. правник, е - mail адреса: dzcoka@mts.rs 

      Комисија за спровођење поступка ЈН 4/2018 


