
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Наручилац: 

Завод за јавно здравље Сомбор 

Војвођанска 47, Сомбор; 

office@zzjzsombor.org 

Врста наручиоца: 

здравствена установа у државној својини 

Врста поступка јавне набавке:  

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 7/2018 

Предмет јавне набавке:   набавка добара- канцеларијски потрошни материјал;  

Ознака и назив из CPV: 30100000-канцеларијски потрошни материјал 

Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси наручиоца: http://www.zzjzsombor.org, 

на Порталу јавних набавки и непосредно преузимањем на адреси ЗЗЈЗ Сомбор, (сваког радног дана у 

периоду од   07.30 до 14.00 часова). 

Начин подношења понуде и рок: 

Понуде се припремају и подносе у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти са назнаком 

„Понуда за јавну набавку ЈНМВ 7/2018 -НЕ ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте уписати назив понуђача, адресу, телефон/факс, e-mail и име особе за контакт, 

адресирано на Завод за јавно здравље , Војвођанска 47, 25000 Сомбор, пак:421750. 

Понуде се предају поштом или личном доставом у просторије Завода, радним даном од 7,00 до 14,00 

часова. Рок за подношење понуде је 30.04.2018. године, до 11,00 часова. 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
Начин оцењивања: Приспеле понуде понуђача које су прихватљиве, рангираће се на основу елемената 

критеријума и пондера одређених за те елементе и најповољнија је она понуда која има највећи збир 

пондера. 

понуђена цена 80 пондера 

Рок испоруке 10 пондера 

Рок плаћања 10 пондера 

http://www.zdravlje.org.rs/
http://www.zzjzsombor.org/


УКУПНО  100 ПОНДЕРА  

Укупна вредност пондерских поена (У) израчунава се по формули:  

У = Ц (цена) + РИ (рок испоруке) +РП (рок плаћања) = максимално 100 пондера 

Приликом вредновања критеријуми ће се примењивати на следећи начин: 

1. Понуђена цена (Ц) се рачуна применом формуле:  

 најнижа понуђена цена х  80 

              понуђена цена 

2. Рок испоруке (РИ) се вреднује:  

10 пондера = 1 дан 

5 пондера = 2-5 дана 

2 пондера = 6-7 дана 

 
3. Рок плаћања (РП) се рачуна применом формуле:  

10 пондера = 45 дана 

5 пондера = 44-16 дана 

2 пондера = 15 -1 дан 
 

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера  биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио нижу цену. 

Уколико понуђачи понуде исте цене, предност ће имати понуђач који је понудио краћи рок 

испоруке, односно чија је понуда раније приспела код наручиоца у односу на остале понуде. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се у просторијама Завода за јавно здравље Сомбор, Војвођанска 47, дана 

30.04.2018. године, са почетком у 11:30 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. 

 

Лице за контакт: 

Дејан Радић 

Е - mail адреса office@zzjzsombor.org 

http://www.zdravlje.org.rs/

