
Назив наручиоца: Дом здравља Ваљево 
Адреса: Железничка 12, Ваљево 
ПИБ 107041023; Матични број 17817361 
ИНтернет страница наручиоца: www.dzvaljevo.rs 
Врста наручиоца: здравствена установа 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Предмет јавне набавке: Набавка услуге поправке апарата за потребе Службе за 

стоматолошку здравствену заштиту, Дома здраља Ваљево број 17/2013: 
Р. број Назив из општег речника набавки Шифра

1 поправка медицинских апарата 50400000

 Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација биће објавњена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Дома здравља Ваљево. 
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 28.10.2013.г. до 13.30 ч. 

Јавно отварање се заказује за  28.10.2013 у 14 ч. у сали за сатанке Дома здравља 
Ваљево, Железничка 12. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити време њеног пријема, 
евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом.  

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 

оверено овлашћење за учешче у поступку јавног отварања. 
 Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора  не може бити дужи од 5 дана 
од дана јавног отварања. 
 Ближе информације понуђачи могу добити  на телефон  014/315 0051; Факс  
014/3150065   
Особе за контакт: Весна Јокић, дипломирани економиста(vesna.jokic@zcvaljevo.com ) 
и Жељко Јовановић, главни техничар Одељења  
 
 


