
Број:1280 
Датум:06.12.2016.     
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у  поступку јавне набавке  мале вредности   12/16 

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА  

ЗА ПОТРЕБЕ  

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА 

На основу члана 55.став 1.тачка 2., члана 57. и 60.Закона о јавним набавкама („Сл.гл. 
РС“број 124/12,14/15 и 68/15),  Здравствена установа  

Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 

 објављује 

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у  поступку јавне набавке  мале вредности   12/16 

 
 
Подаци о наручиоцу: 

 
Назив: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 
Адреса: 13.септембар бр 78 
Телефон/факс: 032/662041 /032/663039 
E-mail: pomdir@zavodivanjica.rs 
Интернет страница: www.zavodivanjica.rs  

Матични број: 07219750 
Шифра делатности: 8710 
ПИБ: 101063679 
Број рачуна: 840-177667-45 
Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

ВД Директор  др Мирослав Поповић  

Врста наручиоца: Здравство 

Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 

Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности 
Врста предмета ЈН: Добра 
Опис предмета ЈН: Набавка санитетског возила,  



Назив и ознака из општег 
речника набавки: 

Набавка  санитетског возила, ОРН: 34114121 
 

Број партија: Јавна набавка није креирана по партијама 
 

 
Начин објављивања и преузимања конкурсне документације: 
 
Начин  објављивања и прузимања: Овај позив за подношење понуда у поступку јавне 

набавке мале вредности објављује се на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Специјална болница за 
рехабилитацију Ивањица, где је и доступна конкурсна 
документација за преузимање. Конкурсна 
документације се може преузети и на адреси наручиоца 
сваког радног дана од 07 до 14 часова.  

 
 

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о 
јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца уколико доставе доказе о 
испуњности услова. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 
доказује документима из члана 77. став 1.Закона о јавним набавкама, а испуњеност додатних 
услова из конкурсне документације у складу са члном 76.став 2. према обрасцу за оцену 
испуњености услова. 

Конкурсном докуменатацијом су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и начин 
доказивања испњености услова. 

 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговра: 

Критеријум: Најнижа понуђена цена. 

 

Подношење и отварање понуда, и рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за подношење понуда: 8 дана од дана објаљивљивања овог позива на 
Порталу јавних набавки, а крајњи рок је 
15.12.2016.године до 10,00 часова. 
 

Начин подношења понуда: Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца : Специјална болница 
за рехабилитацију Ивањица, са назнаком  „понуда за 
ЈН бр. 12/16 - не отварати“. На полеђини коверте 
обавезно навести назив и адресу понуђача , телефон 
и контакт особу. Понуђач може поднети само једну 
понуду. Понуда се може подети самостално, као 
заједничка или са подизвођачем, у ком случају се 
мора уписати проценат вредности набавке који се 
извршава преко подизвођача. 

Начин, време и место отварања 
понуде: 

Јавно отварање понуда обавиће се на адреси 
наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију 
Ивањица, у ТВ сали IV спрата ,15.12.2016. године, 



до 10,30 часова. 
Неблаговремене понуде неће се отварати и по 
окончању поступка биће враћене понуђачу уз 
повратницу са назнаком да је иста подета 
неблаговремено. 

Услови под којим представници 
понуђача могу учествовати у 
поступку преговарања: 

Представници понуђача морају имати овлашћење за 
активно учестововање у поступуку отварања понуда 
који ће предати Комисији за јавну набавку  
непосредно пред отварање понуде. 

Рок за доношење одлуке о 
додели уговора: 

Највише до 10 дана од дана отварања понуде. 

 

 

Лице за контакт: 

Лице за контакт: Милијанка Орестијевић дипл ецц 

Телефон/факс 032/662 041 
063/620 641 

E-mail: pomdir@zavodivanjica.rs 
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