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На  основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) у даљем тексту ЗЈН)  
 
 
 

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова  
Дурмиторска 9, Београд, упућује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Ред.бр.набавке ЈНМВ 09-18 –Набавка рендген апарата 

  
 
1. Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, Дурмиторска 9, 
Београд  позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку добра – куповина 
медицинске опреме- РЕНДГЕН АПАРАТ. 
  
2. Врста наручиоца: Здравство 
 
3. Опис предмета набавке, Предмет јавне набавке ЈНМВ 09-18  су добра –медицинска опрема-
рендген апарат –ОРН 33111000- рендгенски уређаји. 
 
4. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
    Понуда се подноси на српском језику. 
    Плаћање је у динарима. 
 
5. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 
набавки  дана 17.10.2018.године.  
  
6. Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду најкасније до 11,45 часова 25.10.2018. 
године. Понуда се доставља непосредно, или путем поште на адресу:  

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, Дурмиторска 9, 
Београд , са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добра  – рендген апарат- , ЈНМВ 09-18 - НЕ ОТВАРАТИ“ 
  
 
 



 
 
7. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Сви документи поднети у 
понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 
Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
 
 
8. Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у  Заводу за здравствену 
заштиту радника Министарства унутрашњих послова, Дурмиторска 9, Београд, дана  25.10.2018. 
године у 12,00 часова. Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтеросована 
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство 
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу 
активно учествовати. Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од 
стране Наручиоца. 
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и  биће 
по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене  понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
9. Уговор ће се доделити применом критеријума ''најнижа понуђена цена''. 
 
10. Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора  је 10 дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана 
доношења. 
 
11. Лице за контакт  је: Игор Јовичић, службеник за јавне набавке, 011/3615-538 , Е-mail: 
ijovicic@zzzzmup.rs 

2. Врста наручиоца: Здравство 
 
3. Опис предмета набавке, Предмет јавне набавке бр. 23/2017  су добра –медицинска 
опрема –ОРН 33100000 медицинска опрема. 
 
4. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
 
5. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу 
јавних набавки  дана 27.09.2017.године.  
  
6. Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду најкасније до 11:30 часова
09.10.2017. године. Понуда се доставља непосредно, или путем поште на адресу:  

Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, Светосавска бр.11, Барајево 11460 , са 
назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добра  – медицинска опрема- партија бр.6 , ЈНМВ бр. 
23/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ 
  
7. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Сви 
документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
 
8. Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у сали Дома 
здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево, ул.Светосавска бр. 91, дана
09.10.2017.године у 12:00 часова. Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати 
сва заинтеросована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су 
дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења 
Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати. Понуде ће бити отваране 
редолседом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца. 
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се 
неблаговременим и  биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене  
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
  
 

 
12.Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: 
Рок за подношење понуда је 25.10.2018. године до 11,45  часова. 
 
13.Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: 
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није приспела Наручиоцу до 
25.10.2018.године у 11,45 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању 
поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца ће вратити неотворене 
Понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговременe. 

 


