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Број: 37-156 /2018   
 
Датум: 24.04.2018.године 
 

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ 
 

18000 Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 52 
www.kzsnis.rs 

ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за ЈН 2-2/2018 

 
 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Назив наручиоца:Клиника за стоматологију Ниш  
Адреса: ул. Бул.Др.Зорана Ђинђића  бр.52,18 000 Ниш,Медиана  
Интернет страница: www.kzsnis.rs 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Проф. Др Александар Митић 
ПИБ: 100621196  
Матични број: 17215426 
Број рачуна: 840-591661-51  
Шифра делатности: 8623 
Регистарски број: 6162688535 
1.2 Врста наручиоца 
Здравствена установа  
1.3 Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку  
Позив за подношење понуде објављен је 24.04.2018. године.  
1.4 Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке је набавка добара 
33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу, обликована по групама и партијама 
1.5 Број група и партија: 
Група 1. Стоматолошки потрошни материјали: 
– партија 1.1. –  33133000 Стоматолошкипотрошни материјал  
Група 2. 33140000 - Медицински потрошни материјал: 
– Партија  2.1.  33140000 – Убодни материјал 
– Партија  2.2.  33140000 – Медицинска пластика 
Група 3. FC02 - отпадни материјал 
Рок извршења уговора је дванаест месеци а испорука добара врши се „франко“ магацин Клинике zа стоматологију Ниш.  
Предмет  набавке  мора  бити  упакован на начин који је  уобичајен за ту врсту добара  и испоручен  у оригиналној  амбалажи   
произвођача. 
Квалитет  предметне  набавке мора  у потпуности  одговарати : 
-важећим  домаћим, европским  међународним или другим стандардима и сродним  документима  за ту врсту  добара     
- да има важећу дозволу надлежног органа за дистрибуцију лека или медицинског средства односно добра које је предмет набавке 
1.6 Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора 
Економски најповољнија понуда.Елементи критеријума су понуђена цена , рок плаћања и време испоруке. 
1.7 Начин преузимања конкурсне документације 
Конкурсна документација се може преузети лично у канцеларији бр. 42, Клиника за стоматологију Ниш,Ил. Булевар Др Зорана 
Ђинђића 52, Ниш; на интернет страници Клинике за стоматологију ниш - www.kzsnis.rs или на интернет страници управе за јавне 
набавке - www.ujn.rs 
1.8 Начин подношења и рок 
 Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште. Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено. 
 Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако 
коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда 
залута или се отвори пре времена. 
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ЈН 2-2/2018 

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона Понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, 
у случају да се прогласи неблаговременом. 
 Понуде се достављају у запечаћеној коверти:  
Пропратни образац 
(попунити и залепити на коверту/кутију)  

датум и сат подношења: _________________________  

(попуњава Писарница)  

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА/РАДОВА/УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

РЕДНИ БРОЈ ____________ 

НАРУЧИЛАЦ:  

(назив и адреса/пословно име) ____________________  

(адреса) _____________________  

ПОНУЂАЧ:__________________  

назив: ______________________  

адреса: ______________________  

број телефона: ______________________  

број телефакса: ______________________  

електронска адреса: ______________________  

име и презиме лица за контакт: ______________________.  

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Понуђач је дужан да понуди све 
ставке у спецификацији.Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање.Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања 
понуда. 
Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, а најкасније до 
25.05.2018.год. до 10,00 часова последњег дана истека рока за подношење понуда у канцеларији 42,Клиника за стоматологију Ниш. 
Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан сматраће се први 
следећи радни дан. 
 Уколико се понуда доставља поштом, Понуђач је дужан да обезбеди да понуда пристигне до назначене адресе Наручиоца пре истека 
рока за подношење понуда, јер ће се у противном сматрати неблаговременом. 
Понуде које пристигну после рока који је назначен у јавном позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременим и биће 
одбијене као неприхватљиве. 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 3) понуђач није 
доставио захтевану  техничку  документацију  на оригиналном  језику произвођача и по могућности  са  преводом на српски језик; 4) 
ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. (члан 106. Закона о јавним набавкама). 
1.9 Место, време и начин отварања понуде 
Јавно отварање понуда обавиће се у Нишу дана 25.05.2018. године у 10:15, у просторијама Клинике за стоматологију Ниш, канцеларија 
бр.42.  
1.10 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
Присутни представници понуђача обавезни су да 10 минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за 
јавну набавку. 
1.10 Рок за доношење Одлуке 
Одлука ће бити донешена у року од пет радних дана. 
1.11  Лице за контакт  
Милошевић Боривоје, stomatolog_nis@ptt.rs, тел:018 4538656 /018 4536735 

 


