
 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

1. Наручилац :“Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд, 

адреса : Франша д`Епереа  5, Савски Венац,Београд 

интернет адреса: www.beograd194.rs  

 

2. Врста наручиоца: Општа медицинска пракса 

 

3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности услуга 

 

4. Опис предмета јавне набавке добара, назив и ознака из општег речника набавке –  

набавка услуге одржавања система позивног центра 194 72267000 (услуге одржавања и 

поправке софтвера) 

 

5. Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (’’Сл.гласник РС’’бр. 124/12), 

Позивом за подношење понуде и Конкурсном документацијом. 

 

6. Критеријум за оцењивање понуда у поступку јавне набавке мале вредности биће „најнижа понуђена 

цена “, у складу са конкурсном документацијом. 

 

7. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 09,00 до 14,00 часова, у просторијама 

писарнице - канцеларија број 14 „Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд, Франша 

д`Епереа 5,Београд,односно на интернет адреси www.beograd194.rs 

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према Упутству за припрему и подношење понуда, и да је 

поднесу до дана 30.12.2013. године до 10,00 сати, без обзира на начин поношење, у запечаћеном 

омоту са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности: – набавка услуга одржавања система 

позивног центра 194 - број 17/13, НЕ ОТВАРАТИ’’. На полеђини коверте неопходно је навести 

назив, седиште, особу за контакт и телефон особе за контакт. 

 

8. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: „Градски завод за хитну медицинску 

помоћ“Беогард, Франша д`Епереа 5, писарница – канцеларија број 14, до 30.12.2013. године до 10,00 

сати, без обзира на начин подношења. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву 

за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, наручилац ће је по окончању поступка 

отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача или овлашћеном представнику, уколико исти 

присуствује поступку отварања понуда, са назнаком да је неблаговремена. 

 

 

 

 

http://www.beograd194.rs/
http://www.beograd194.rs/


9. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за подношење понуда  30.12.2013. 

године у 10,15 сати у” Градском заводу за хитну медицинску помоћ” Београд. 

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању,    

       предају пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

10. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

Одлуку о додели уговора по јавној набавци, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда и исту доставити свим понуђачима. 

 

11. За све додатне информације можете се обратити Данијели Лекић +381 11 3615 663 

danijela.lekic@beograd194.rs 

 

12. Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

13. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као 

неприхватљива. 
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