
На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“бр.124/12, 14/15 и 68/15 ) 

упућује се: 

 

Дом здравља „Земун“ 

Рада Кончара 46 

Бр:03/5052 

Дана:16.11.2015. године 
                    

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
за потребе Дома здравља „Земун“, Београд  

 
Дом здравља „Земун“, 11080 Земун, Ул. Рада Кончара бр. 46, донео је Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке услуга мале вредности бр. 03/5051  од 13.11.2015. године,  

„Услуга мобилне телефоније“, за потребе Дома здравља Земун. 

 

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/12, 14/15 

и 68/15). Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном 

конкурсном документацијом, доставите понуду за: „Услуга мобилне телефоније“, а 

према опису и захтеву из конкурсне документације. 

 

       Адреса и сајт наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 11080 Београд-Земун, ул. Раде Кончара 46, 

       интернет страница наручиоца:   www.dzzemun.org.rs 

 

Бр. јнмв – 25/2013. 

Врста набавке: јавне набавке мале вредности 

Предмет набавке- услуга: „Услуга мобилне телефоније“ 

Ознака из општег речника јавних набавки-64212000 

Наручилац - Дом здравља „Земун“, Београд 

Пружалац улсуга – понуђач, организација која подноси понуду 

  Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до 10 (десет)  дана од дана отварања   

  понуда. У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о  

  обустави поступка. 

Kритеријум за избор најповољније понуде је: Економски најповољнија понуда.  

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи 

на адресу Наручиоца најкасније до 27.11.2015. године до 10,00 часова и то у 

запечаћеном омоту.   

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 

Адреса Наручиоца: Дом здравља „Земун“, Београд, 11080 Земун, ул. Рада 

Кончара бр. 46, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за 

http://www.dzzemun.org.rs/


јавну набавку услуга: „Услуга мобилне телефоније“, као и на полеђини читко 

исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. Закона 

о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену 

Понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Земуну, Ул. Рада Кончара 

бр. 46, истога дана 27.11.2015. године, у 10,30 часова, када присутни овлашћени 

представници понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање 

понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања понуда.  

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда 

поднета неблаговремено.  

 

Лице за контакт и информације:  

Aнгелина Орбовић, 011/2195-230, dzztender@gmail.com   

Пошта и електронска пошта која пристигне на назначену имејл адресу од 07,00 до 15,00 

часова сваког радног дана од понедељка до четвртка, а петком од 07,00 до 14,30 часова, 

биће одштампана и заведена у писарници ДЗ „Земун“ истог дана, који ће се сматрати 

даном пријема. Електронска пошта која пристигне на назначену имејл адресу након 

горенаведеног радног времена,  суботом, недељом или за време државних празника биће 

одштампана и заведена првог радног дана, и тај дан ће се сматрати даном пријема 

електронске поште. 

 

 


