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ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДA  

 
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“ 

Адреса наручиоца: БЕОГРАД, Олге Јовановић 11 

Интернет страница наручиоца: www.dzzvezdara.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста поступка јавне набавке: oтворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Предмет јавне набавке: ЛЕКОВИ – АМПУЛИРАНА ТЕРАПИЈА ОБЛИКОВАНИ ПО ПАРТИЈАМА – ЛЕКОВИ 

СА ЛИСТЕ „Д“,  JН бр. АI–7/2020 
Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке обликује се по следећим партијама: 

1. Партија 1 – Лекови са листе „Д“ Републичког фонда за здравствено осигурање – Aminofilin 
250mg/240mg/10ml 

2. Партија 2 – Лекови са листе „Д“ Републичког фонда за здравствено осигурање – Sol glucose 
50% 

3. Партија 3 – Лекови са листе „Д“ Републичког фонда за здравствено осигурање – Adrenalin 
hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
Фармацеутски производи: 33600000 
 

Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда према следећим критеријумима: 

 Цена        90 пондера 
Начин вредновања: 
Понуда са најниже понуђеном ценом вредноваће се са 90 пондера, а све остале понуде вредноваће 
се према следећој формули: Број пондера = (најнижа_понуђена_цена/понуђенa_цена_понуде_ која 
_се_вреднује) x 90 

 Рок испоруке       10 пондера    
Број пондера се рачуна на следећи начин: 
до 24 сата – 10 пондера 
до 48 сати – 5 пондера 
преко 48 сати – 0 пондера 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација досупна:  
Заинтересованa лица, односно потенцијални понуђачи могу бесплатно да преузму конкурсну 
документацију са Портала јавних набавки на интернет адреси: www.portal.ujn.gov.rs, или на интернет 
адреси Дома здравља „Звездара“: www.dzzvezdara.rs. 
 
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни 
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 
рада и сл. су следеће: 

http://www.dzzvezdara.rs/
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Подаци о пореским обавезама: МИНСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ – ПОРЕСКА УПРАВА, улица 
Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs; УПРАВА ЈАВНИХ 
ПРИХОДА, улица Трг Николе Пашића 6, Београд, интернет адреса: www.finansijebgd.org; 
Подаци о заштити животне средине: MИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, улица Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs; AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, улица Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs;  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада: МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: улица Немањина 11, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуђач понуду подноси непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља „Звездара“, Београд, улица Олге Јовановић бр. 11, II 
спрат, соба 208 - писарница. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за учествовање у 
отвореном поступку за јавну набавку лекова – ампулиране терапије обликовани по партијама – 
лекови са листе „Д“, ЈН АI-7, партија број ....... - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив понуђача, 
адресу, контакт особу, телефон и телефакс и печат на месту затварања понуде. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.04.2020. године до 10:30 часова.  
 
Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 
09.04.2020. годинe у 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, Дом 
здравља „Звездара“, Београд, Олге Јовановић 11, колегијум сала на II спрату. Отварању понуда могу 
присуствовати сва заинтересована лица. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Aктивно могу учествовати само овлашћени представници понуђача, који морају имати, дато на 
меморандуму оверено и потписано пуномојће за учешће у поступку које ће предати Комисији за 
јавну набавку приликом отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку 
наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од 
дана њеног доношења. 
 
Контакт особа: Миљојковић Даница; 
e-mail: office@dzzvezdara.rs;  
fax: 011/2832-337 
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