
 
ПОЗИВ 

за подношење понуда 
 

1. Интернет страница Наручиоца: ribarskabanja@yahoo.com (за јавне набавке) 
2. Врста наручиоца:  здравство 
3.Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
4.Врста предмета: набавка добара 
5.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
Предмет ЈН бр. 5/14 су добра - канцеларијски материјал 
ОРН: 30192000 
6. Број партија ако се предмет набавке обликује у више партија: 
Предмет набавке је обликован у седам партија: 

   
Партија 1 – Папир, коверте, фасцикле   30199230, 22851000, 30192330, 30192350, 
30192340          
Партија 2 – Тонери и траке   30125120, 30125120, 30192310             
Партија 3 – Остали канцеларијски материјал 
Партија 4 – Медицински картони          
Партија 5 – Медицински штампани материјал 
Партија 6 – Медицински протоколи 
Партија 7 – Немедицински штампани материјал 22000000                                                                        
 
Јавна набавка се врши  за период  најдуже до  дванаест месеци. 
 

6.Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
7.Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса где 

је конкурсна документација доступна:  документација је доступна на Порталу  Управе 
за јавне набавке  www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници Наручиоца 
ribarskabanja@yahoo.com. 

8.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају 
1) лично или 2) путем поште у затвореној коверти на адресу Специјална болница за 
рехабилитацију “Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања,  са назнаком ЈНMВ бр. 5/14 – 
набавка канцеларијског материјала, за партију____ »НЕ ОТВАРАЈ » уз напомену да је 
понуђач дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или на одређену 
партију. Уколико понуђач подноси понуду за више од једне партије, дужан је да сваку 
спакује у посебну коверту с тим што општу документацију може да стави уз једну партију а 
може и у посебну коверту. Потребно је да на свакој коверти обавезно назначи редни број 
партије на коју се односи. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу,број 
телефона и факс понуђача као и име особе за контакт. 

Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива на Порталу 
Управе за јавне набавке –понуде се подносе до 11. 07. 2014. године, у 10 часова. 

9.Место,време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда обавиће се у 
просторијама наручиоца (семинар сала ресторана Војводина) одмах по истеку рока за 
подношење понуда,са почетком у 11 часова. Јавном отварању понуда могу присуствовати 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача 
докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку. 
 10.Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање. 

11.Услови за учествовање у поступку:  испуњеност услова из члана 75. Став 1. 
тачка 1. до 4. Понуђач доказује достављањем изјаве дате под пуном матерјалном, 

mailto:ribarskabanja@yahoo.com
http://www.portal.ujn.gov.rs/


моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да поседује тражену документацију 
(сходно члану 77. став 4.) док за услов из члана 75. став 1. тачка 5) доставља доказ да 
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

Доказ: Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издате од стране 
надлежног органа. 
 12.Рок за доношење одлуке о додели уговора: рок је 10 дана од дана отварања 
понуда. Наручилац задржава право да у складу са чланом 109. закона, не донесе одлуку 
о додели уговора о јавној набавци за предметну набавку. 

13.Додатне информације на е-mail: ribarskabanja@yahoo.com (за службу јавних 
набавки) или  на телефон  бр. 060/8011344 Ивана Живановић. 
 
  
 
 
 

 
 

 


