
На основу одредбе члана 60  Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС „ број 
124/2012)      
                                                       

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО 
14 000 Ваљево, Железничка 12 

 
објављује 
ПОЗИВ 

за подношење понуда за набавку енергената 
у отвореном поступку број  15/2013 

 
Назив наручиоца: Дом здравља Ваљево 
Адреса: Железничка 12, Ваљево 
ПИБ 107041023; Матични број 17817361 
Интернет страница наручиоца: www.dzvaljevo.rs 
Врста наручиоца: јавна установа 
Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак  
Предмет јавне набавке: Набавка енергената за потребе Дома здравља Ваљево, на период од 
једне године, обликована у пет партија. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
1. мазут, лож уље, средње........................09135000 
2. Лож уље за грејање...............................09134000 
3. Безоловни бензин.................................09132100 
4. Течни нафтни гас за возила.................09133000 
5. Евро дизел.............................................09134200 
Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација биће објављена у Службеном гласнику РС, на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Дома здравља Ваљево. 
 Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда у Службеном гласнику Републике Србије. 
Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 10 дана од дана отварања 

понуда 
Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најниже понуђене цене.       
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ” 

на адресу Дом здравља Ваљево,  14000 Ваљево, Улица Железничка 12. 
 Понуду доставити најкасније до 26.08.2013.г. до 13.00 ч. 
 Јавно отварање се заказује за  26.08.2013. г у 14,00 ч. у сали за сатанке Дома 
здравља Ваљево, Железничка 12. 

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 
коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 
телефона особе за контакт. 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 
оверено овлашћење за учешче у поступку јавног отварања. 
  Ближе информације понуђачи могу добити  на телефон   014/315 0051;  Факс  
014/3150065,  сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова 

Особа за контакт: Весна Јокић, дипломирани економиста   
 


