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Конкурсна документација за јавну набавку добара –  Хемикалије по партијама ЈНМВ 3/13 за потребе ЗЗЈЗ Лесковац,  

у поступку јавне набавке мале вредности      
  страна 1 од 2 

Број: 2310 

Датум: 18.07.2013 
 

 На основу члана 39. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавкемале мале вредности  бр. 2307 од 18.07.2013 год. и Решења о образовању Комисије за 

јавну набавку мале вредности бр. 2308  од 18.07.2013 год., достављамо : 

   

 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Назив наручиоца      Завод за јавно здравље Лесковац 

Седиште наручиоца      Максима Ковачевића 11, Лесковац 

Интернет страница наручиоца    www.zzjzle.org.rs 

Врста наручиоца:      здравствена установа 

 

Врста поступка јавне набавке    јавна набавка мале вредности 3/13 

Јавна набавка мале вредности   добра 

 

Опис предмета набавке: Хемикалије по партијама   

  

Назив и ознака из општег речника набавке:  Хемикалије по партијама  44832000 

Број партија   4 

Партија 1 -  Хемикалије за ААС 44832000     

   Партија 2 – Хемикалије за ГЦ 44832000              

   Партија 3 – Хемикалије п.а. 24300000              

   Партија 4 – Сертификовани материјал 44832000  

 

Критеријум:  економски најповољнија понуда 

 

Елементи критеријума за доделу уговора 

 

Бр. НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА   РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ (број пондера) 

1. Цена 70 

2. Рок плаћања 10 

3. Рок испоруке 10 

4. Начин испоруке 10 

        Укупно: 100 пондера 

Конкурсна документација је доступна  на интернет адреси  www.zzjzle.org.rs и на порталу Управе за 

јавне набавке 

 
Начин подношења понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти , препорученом пошиљком или 

лично на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље Лесковац, ул.  Максима Ковачевића 11, Лесковац, са 

напоменом 
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Конкурсна документација за јавну набавку добара –  Хемикалије по партијама ЈНМВ 3/13 за потребе ЗЗЈЗ Лесковац,  

у поступку јавне набавке мале вредности      
  страна 2 од 2 

 

Понуда за набавку добара – ЈНМВ - 3/13  -   Хемикалије по партијама     

     Партија 1 -  Хемикалије за ААС   

     Партија 2 – Хемикалије за ГЦ   

               Партија 3 – Хемикалије п.а.   

               Партија 4 – Сертификовани материјал  

    

- НЕ ОТВАРАТИ –  

 

 
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача. 

 

Рок за подношење понуде:                
Понуда се сматра благовременом ако је код пословног секретара наручиоца на адреси Максима Ковачевића бр. 

11 Лесковац пристигла закључно са 01. август 2013. године, до 11.30 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла код пословног секретара  наручиоца на 

адреси Максима Ковачевића бр. 11, Лесковац закључно са 01. августа 2013. године, до 11.30 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за 

подношење понуда, дана 01.августа 2013. године, у 12.00 часова на адреси Максима Ковачевића бр. 11 

Лесковац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка 

поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда 

дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуде . 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора  за предметну јавну набавку мале вредности је 8 дана од дана 

отварања понуда  

 

Лице за контакт:  Маја Стојановић, референт набавке 

         mail: maja.stojanovic@zzjzle.org.rs     

         mail: info@zzjzle.org.rs           

       Fax. 016/235-652  

       Мр Живојин Цакић  

       mail: zivojin.cakic@zzjzle.org.rs 

       Тамара Љубеновић 

       mail: tamara.ljubenovic@zzjzle.org.rs 

       Fax. 016/242-969      

 

 

 

                   Д И Р Е К Т О Р 

     Прим. др Ивана Митић 

 

01.08. 2013 год.  до 11.30 h. 


