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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  

(„Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15.) 

 

 
1. Назив, адреса наручиоца и интернет страница наручиоца:  

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ 

Хероја Милана Тепића бр.1, 11000 Београд, www.ikvbd.com 

2. Врста наручиоца:  Здравство. 

3. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

4. Предмет: Услуге 

Врста предмета: Услуге мобилне телефоније 

     Опис предмета набавке:МН – 26 – 19  Услуге мобилне телефоније за потребе ИКВБ „Дедиње“                                        

         Назив и ознака из општег речника набавке: Доминантна ознака из ОРН:  

                                                                                            64212000: услуге мобилне телефоније  

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:Предмет набавке обликован је у  

         1 ( једној ) партији. 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

7. Начин преузимања конкурсне документације, интернет адреса где је конкурсна документација 

доступна: Конкурсна документација се може преузети  са Интернет странице наручиоца: www.ikvbd.com  

или Портала Управе за јавне набавке. 

8. Начин подношења понуде: Понуда се доставља у писаном облику на образцима које понуђач преузима са 

интернет странице наручиоца: www.ikvbd.com или Портала УЈН. 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, са назнаком ''Не отварати'' – Понуда за јавну набавку  број: MН – 26/19,  Услуге 

мобилне телефоније за потребе ИКВБ „Дедиње“, редни број јавне набавке МН - 26 – 19,на адресу: 

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ Београд, Хероја Милана Тепића бр.1, а на 

полеђини назив понуђача и адресу. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Рок за подношење понуда:  13.01.2020. године до 10:00 часова.  

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за подношење и отварање 

понуда се помера за први наредни радни дан. 

         Уколико се понуда доставља лично понуђач предаје понуду на писарници ИКВБ „Дедиње“, радним даном 

         од 08.00  до 15.00 часова. 

         Уколико се понуда  доставља поштом или путем брзе поште,понуђач је обавезан да обезбеди да његова 

          понуда стигне код Наручиоца до назначеног датума и  рока.  

Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде. 

9. Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда је јавно и  биће одржано у просторијама ИВКБ „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1. 

Београд, истог дана по истеку рока за подношење понуда, дана 13.01.2020. године, са почетком у 10:30 

часова.  

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.  

11. Рок за доношење одлуке: до 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

12. Лице за контакт: Зоран Чуровић, тел. 011 -  3601 - 735,  е-адреса: dedinje@ikvbd.com 

 

http://www.ikvbd.com/

