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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 

24000 Суботица 

Змај Јовина 30 

Број: Т 01/20 

Дана: 24.02.2020. 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Наручилац:  

Завод за јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30, Суботица  

Интернет страница Наручиоца: www.zjzs.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравствена установа у државној својини 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:  

Набавка добара – Лабораторијски потрошни материјал: хемикалије, референтни и QC 

материјали, стандардне супстанце, референтни материјали, тест китови за Елиса читач, 

дискови, референтни сојеви, микробиолошки тестови, средства за контролу стерилизације, 

дијагностички китови и посуђе и прибор за узорковање 

 

Главна шифра 24300000 Основне неорганске и органске хемикалије 

 

Јавна набавка је обликована у партије:  

 
Partija Šifra Naziv partije 

1.  24300000 ČVRSTE HEMIKALIJE SA ZAHTEVOM 

2.  24300000 HEMIKALIJE SA ZAHTEVOM – QuEChERS      

3.  24300000 TEČNE HEMIKALIJE - ORGANSKI RASTVARAČI  P.A. ČISTOĆE  

4.  
24300000 

TEČNE HEMIKALIJE - ORGANSKI RASTVARAČI SA 

ZAHTEVOM 

5.  
24300000 

BOJE ZA AUTOMATSKO BOJENJE PREPARATA ZA APARAT 

PREVI COLOR GRAM  

6.  24300000 TEST KITOVI ZA ELISA APARAT  

7.  24300000 STANDARDI PESTICIDA     

8.  24300000 REFERENTNI MATERIJALI  

9.  24300000 QC MATERIJAL - FAPAS 

10.  24300000 QC MATERIJAL - REZIDUALNI HLOR  

11.  
24300000 

QC MATERIJAL - SADRŽAJ METALA U SUSPENDOVANIM 

ČESTICAMA  

12.  24300000 QC MATERIJAL - ČESTICE U VAZDUHU  

13.  24300000 QC MATERIJAL - IMISIJA GASOVA 

14.  24300000 STANDARDI BOJA       

15.  33695 LA 21 REFERENTNI SOJEVI 

16.  33695 LA 21 MIKROBIOLOŠKI TESTOVI - GENER BOX  

17.  33695 LA 21 DISKOVI ZA ISPITIVANJE REZISTENCIJE NA ANTIBIOTIKE 

18.  24931250LA21 SREDSTVA ZA KONTOLU STERILIZACIJE 

19.  33793000 DIJAGNOSTIČKI KITOVI  

20.  33140000CA55 VACUTAINER SISTEMI   

21.  33141000CA55 STERILNE KESE ZA UZORKOVANJE  

22.  33141000CA55 STERILAN PRIBOR I POSUĐE   

23.  33140000CA55 PRIBOR ZA STERILNO UZORKOVANJE   

24.  33793000 LABORATORIJSKO STAKLO 

25.  33793000 PVC NASTAVCI ZA MIKROPIPETE  
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Критеријум за доделу Уговора: Економски најповољнија понуда. Критеријум за доделу 

Уговора је саставни део конкурсне документације. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, рок и начин подношења понуда: 

Конкурсна документација може се преузети поштом или у седишту наручиоца сваког радног 

дана од 8,00 до 14,00 часова. Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за 

јавне набавке и сајта Завода за јавно здравље Суботица www.зјзс.орг.рс. 

 

Понуде се достављају у запечаћеним ковертама уз назнаку: "Понуда за јавну набавку у 

отвореном поступку број Т 01/20 - не отварати", назначити број партије за коју се доставља 

понуда, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, ул. Змај Јовина бр. 30, до 27.03.2020. 

године у 10.00 часова. Понуде се шаљу искључиво поштом или личном доставом на преузетим 

обрасцима. На коверти навести тачан назив и адресу понуђача, контакт телефон и особу за 

контакт. 

 

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 

понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

начин који је Законом 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 мења своју понуду. 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и услове 

дефинисане конкурсном документацијом. 

 

Време и место отварања понуда:  

Јавно отварање понуда одржаће се 27.03.2020. године у 10.15 часова, на адреси Наручиоца 

Завод за јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30, Суботица.  

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да Наручиоцу 

предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку 

јавног отварања понуда.  

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице (општа јавност). Право 

активног учешћа имају само овлашћени представници понуђача који су комисији за јавну 

набавку предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

Понуђачима који нису присуствовали отварању понуда, Наручилац доставља Записник у року 

од 3 дана од дана отварања. 

 

Рок у којем ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора:  

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена према Закону о јавним набавкама члан. 

108., Наручилац ће донети у року 15 дана од дана јавног отварања понуда и објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Лице за контакт:  

Недељка Шотра-Банић дипл.инж.прехр.технол. 

телефон: 024/571-185 и e-mail: nabavka@zjzs.org.rs 

 

 

  Комисија за јавну набавку Т 01/20 
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