
 

 

Специјална болница за рехабилитацију 

 „Русанда“, Меленци  

Број: 0002-1261                                                                                                          

Дана: 10.06.2021                                                                                                                      

                                                                              

 

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19) 

и члана 53. Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама, дел. бр. 0002-1001/1 од 20.11.2020. 

године, а у вези са Одлуком о спровођењу поступка набавке бр. 31/2021 од дана 10.06.2021 

године, дел. бр. 0002-1256  упућујемо Вам: 

 

 

 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
БР. 31/2021 

Набавка медицинског кисеоника 

 

 

 

С А Д Р Ж И Н А: 

 

 

Р.БР. ОДЕЉАК 

 

1.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

2.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

3.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

4.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

5.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

6.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ 

7.  РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

8.  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

9.  ГАРАНТНИ РОК 

10.  УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

11.  АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL)  

12.  МОДЕЛ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ 

 

 

 

Лице задужено за спровођење 

поступка набавке 

 

 

… 

 



 

 
 

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

Оквирна количина на годишњем нивоу износи: 

- Кисеонична боца од 40 литара ком.60 

- Кисеонична боца од 20 литара ком.120 

 

 

 

 



 

 
 

2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

       

 

Привредни субјект ______________________________________________________________ 

даје понуду у поступку набавке __________________________________________________, 

бр. __-__, како следи: 

 

Понуда се подноси:  

(означити одговор) 

 

самостално 

заједничка понуда 

 

Понуда укључује подизвођаче: 

(означити одговор) 

 

Да 

Не 

 

1. Укупна понуђена цена дата на бази оквирних количина износи:______________ 

динара без пдв-а 

 

2. Укупна понуђена цена дата на бази оквирних количина износи:______________ 

динара са пдв-ом 

 

3. Начин плаћања: налог за пренос. 

 

4. Рок плаћања: __________ дана по достављеној и евидентираној фактури на архиви 

Наручиоца, испостављеној након сваке појединачне испоруке 

 

5. Рок за сваку појединачну испоруку: _______ календарских дана рачунајући сваки 

пут од дана пријема појединачног писаног захтева-налога/поруџбенице од стране 

Наручиоца  

 

6. Гарантни рок за испоручена добра: ________ месеци рачунајући сваки пут од 

момента потписивања Записника о примопредаји/отпремнице 

7. Рок за отклањање недостатака у гарантом року___________дана рачунајући од  

пријема писменог позива Наручиоца за отклањање истих 

8. Место испоруке је: _____________________________ 

 

9. Рок важења понуде: __________________ дана 
 

10. Упознати смо са садржином и прихватамо модела уговора/наруџбенице:  
(означити одговор)  

 

Да 

Не 

 



 

 
 

11. Изјава о интегритету: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђујемо да понуду у овом поступку јавне набавке подносимо независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у 

понуди. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

         

Ред. 

број 

Предмет Јед. 

мере 

Оквирне 

количине  

Jединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

      

      

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА НА БАЗИ ОКВИРНИХ 

КОЛИЧИНА БЕЗ ПДВ-А 

 

ИЗНОС ПДВ-А 
 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА НА БАЗИ ОКВИРНИХ 

КОЛИЧИНА СА ПДВ-ОМ 

 

     

    

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 



 

 
 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 14.06.2021. године до 12:00 

часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом. 

 

Понуду поднету поштом Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће отворене од стране лица задуженог за спровођење 

поступка предметне набавке истог дана са почетком у 12:15 часова. 

 

О поступку отварања понуда сачињава се Записник. Записник о отварању понуда се може 

доставити, у року од најдуже 10 дана од дана отварања понуда, привредним субјектима на 

њихов захтев упућен електронском поштом, писаним путем (укључујући и електронску 

пошту). 



 

 
 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 

 

I 

ОБАВЕЗНИ ОСНОВИЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 

 

Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако: 

 

1. привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од 

претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није 

правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку јавне набавке, за:  

1.1. кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 

кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

1.2. кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у 

вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, 

кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, 

кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, 

кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, 

кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске 

утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење 

терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење 

терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 

прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине 

људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском 

односу;  

члан 111. став 1. тачка 1) Закона 

2. привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 

социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и 

новчане казне; члан 111. став 1. тачка 2) Закона 

3. утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока 

за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне 

средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу 

исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу 

с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним 

набавкама; члан 111. став 1. тачка 3) Закона 

4. постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се 

отклони другим мерама; члан 111. став 1. тачка 4) Закона 

5. утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 

предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да 

утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. члан 111. став 1. тачка 5) Закона 

 

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку 

набавке утврди да постоје наведени основи за искључење. 

 

Наручилац може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка набавке ако у 

поступку набавке утврди да постоје наведени основи за искључење због преовлађујућих 



 

 
 

разлога који се односе на јавни интерес, као што је јавно здравље или заштита животне 

средине.  

 

II 

ОСТАЛИ ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 

 

Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка набавке ако: 

 

1. утврди да је привредни субјект у стечају, да је неспособан за плаћање или је у 

поступку ликвидације, да његовом имовином управља стечајни (ликвидациони) 

управник или суд, да је у аранжману погодбе са повериоцима, да је престао да обавља 

пословну делатност или је у било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног 

поступка према националним законима и прописима; члан 112. став 1. тачка 1) Закона 

2. утврди да је правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа, 

утврђена одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања 

који доводи у питање његов интегритет, у периоду од претходне три године од дана 

истека рока за подношење понуда, осим ако правноснажном пресудом или одлуком 

другог надлежног органа није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке; члан 112. став 1. тачка 2) Закона 

3. утврди да je одлуком надлежног органа за заштиту конкуренције утврђено да се 

привредни субјект договарао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања 

конкуренције, у периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење 

понуда; члан 112. став 1. тачка 3) Закона 

4. утврди да постоји нарушавање конкуренције због претходног учешћа привредног 

субјекта у припреми поступка набавке, у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама, 

која не може да се отклони другим мерама; члан 112. став 1. тачка 4) Закона 

5. утврди да привредни субјект у периоду од претходне три године од дана истека 

рока за подношење понуда није испуњавао обавезе из раније закључених уговора о 

јавној набавци чија је последица била раскид тог уговора, наплата средства обезбеђења, 

накнада штете или др; члан 112. став 1. тачка 5) Закона 

6. утврди да је привредни субјект у поступцима јавних набавки у периоду од 

претходне три године од дана истека рока за подношење понуда доставио неистините 

податке потребне за проверу основа за искључење или критеријума за избор привредног 

субјекта или да није био у стању да достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта, уколико је као средство доказивања користио 

изјаву из члана 118. Закона о јавним набавкама. члан 112. став 1. тачка 6) Закона. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

Привредни субјект мора испуњавати критеријуме за избор:  

______________________________    

 



 

 
 

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта (ИИК) 

 

 

Део I: Подаци о поступку јавне набавке и наручиоцу 
 

Све податке у ИИК уноси привредни субјект 

Наручилац Одговор 

Назив:   

Предмет набавке Одговор 

Назив или кратак опис набавке:   

Упућивање на одговарајући позив за 

подношење понуда: 

Број: 

Датум: 

Деловодни број предмета додељен од стране 

наручиоца (ако је постоји): 

  

 

Део II: Подаци о привредном субјекту 
 

А: Подаци о привредном субјекту 
 

Привредни субјект Одговор 

Назив:  

Порески идентификациони број:  

Адреса:  

Особа или особе за контакт:  

Телефон:  

Адреса електронске поште:  

Интернет страница (wеб-страница):  

Опште информације Одговор 

Да ли је привредни субјект микро, мало или 

средње правно лице или предузетник6? 
Да Не 

 

Да ли је привредни субјект уписан у регистар 

понуђача у Републици Србији? 
Да Не 

 

Облик учествовања Одговор 

Учествује ли привредни субјект у поступку 

јавне набавке заједно са другим привредним 

субјектима? 

  Да    Не 

Ако је одговор да, обезбедите да остали субјекти доставе засебан образац ИИК 

Ако је одговор да:  
 

 

 

наведите привредне субјекте (назив, ПИБ) са 



 

 
 

којима се учествују у поступку набавке  

 

 

 

Б: Подаци о заступницима привредног субјекта 

 
 

 

Заступник Одговор 

Име и презиме:  

Функција:  

Поштанска адреса:  

Телефон:  

Адреса електронске поште:  

  

Име и презиме:  

Функција:  

Поштанска адреса:  

Телефон:  

Адреса електронске поште:  

 

Део III: Основи за искључење 
А: Обавезни основи за искључење 

 

I. Основи повезани са осуђујућим кривичним 

пресудама за кривична дела наведена у члану 

111. Закона о јавним набавкама  

Одговор 

Да ли је сам привредни субјект или његов 

законски заступник осуђен за једно или више 

кривичних дела, правоснажном пресудом 

донесеном пре највише пет година или дуже, 

ако је правоснажном пресудом утврђен дужи 

период забране учешћа у поступку јавне 

набавке који се и даље примењује? 

 Да  Не 

 

 

II. Основи повезани са измирењем пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање 

Одговор 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе пореза или доприноса за 

обавезно социјално осигурање? 

 Да  Не       

III. Обавезе у области заштите животне 

средине, социјалног и радног права 

Одговор 



 

 
 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године од 

дана истека рока за подношење понуда, 

односно пријава, повредио обавезе у области 

заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а 

нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 

других обавезних исплата, укључујући и 

обавезе у складу с одредбама међународних 

конвенција које су наведене у Прилогу 8. 

Закона21? 

  Да    Не 

IV. Сукоб интереса Одговор 

Да ли је привредни субјект свестан неког 

сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку набавке? 

 Да  Не  

V. Непримерен утицај на поступак Одговор 

Да ли привредни субјект може да потврди да 

није покушао да изврши непримерен утицај на 

поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му 

омогуће предност у поступку јавне набавке или 

је доставио обмањујуће податке који могу да 

утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора? 

 Да  Не 

 

 

Б: Остали основи за искључење 

 

Подаци о осталим основима за искључење Одговор 

 

Да ли је привредни субјект у некој од следећих 

ситуација: 

а) у стечају, или 

б) неспособан за плаћање или у поступку 

ликвидације, или 

в) његовом имовином управља стечајни 

(ликвидациони) управник или суд, или 

г) у аранжману погодбе са повериоцима, или 

д) престао да обавља пословну делатност, или 

ђ) у било каквој истоврсној ситуацији која 

произлази из сличног поступка према 

националним законима и прописима? 

 

Да    Не 

  

Да ли је у периоду од претходне три године од 

дана истека рока за подношење понуда, 

односно пријава утврђена одговорност 

привредног субјекта за тежак облик 

непрофесионалног поступања? 

 Да  Не 



 

 
 

 

Да ли је у периоду од претходне три године од 

дана истека рока за подношење понуда 

утврђено да се привредни субјект договарао са 

другим привредним субјектима у циљу 

нарушавања конкуренције? 

 

  Да       Не 

 

 

Да ли је привредни субјект или са њим 

повезано лице био укључен у припрему 

поступка набавке? 

 Да  Не 

 

Да ли је у периоду од претходне три године од 

дана истека рока за подношење понуда 

привредни субјект био уговорна страна у 

раније закљученом уговору о јавној набавци 

или уговору о концесији чија је последица била 

раскид тог уговора, наплата средства 

обезбеђења, накнада штете или др? 

  Да          Не 

Да ли привредни субјект може да потврди да у 

периоду од претходне три године од дана 

истека рока за подношење понуда у 

поступцима јавних набавки: 

а) није доставио неистините податке 

потребне за проверу основа за искључење 

или критеријума за избор привредног 

субјекта; 

б) је био у стању да достави доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта. 

 Да  Не 

  

 

Део IV: Завршна изјава 

 

Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II и III тачни и истинити и да 

сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница. 
 

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом 

прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта. 
 

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о 

испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној 

националној бази података у Србији или трећој држави. 

 



 

 
 

Да, у потпуности 

Делимично, за делове/тачке/одељке: _______________________ 

Не 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 



 

 
 

 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је и најнижа, 

биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Ако је рок 

испоруке исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

 



 

 
 

 

7. РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 

 

 

Минимално прихватљив рок испоруке и уградње добара је 3 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок испоруке и уградње добара је 5 календарских дана рачунајући 

сваки пут од дана пријема појединачног писаног захтева-налога /поруџбенице од стране 

Наручиоца. (укључујући и е-маил). 

 

Испорука  добара се врши сукцесивно у периоду од једне године. 

 

Место испоруке је: Бања Русанда, Меленци.  



 

 
 

8. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

 

Плаћање се врши у року који не може краћи од 45 дана, нити дужи од 60 дана по 

достављеној и евидентираној фактури на архиви Наручиоца, испостављеној након сваке 

појединачне испоруке. 

 

Понуда са краћим или дужим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена.  

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 



 

 
 

9. ГАРАНТНИ РОК 

 

Гарантни рок за испоручена и уграђена добра је минимално 6 месеци рачунајући од дана 

потписивања сваког појединачног Записника о примопредаји добара/отпремнице. 

 

Рок одазива за отклањање грешака у гарантном року исказује се у сатима/данима и почиње 

да тече од момента пријема писаног захтева за отклањање недостатака од стране 

овлашћеног лица Наручиоца (укључујући и е маил).  

 

 



 

 
 

 

10. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

   

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

Понуда се сачињава у писаном облику у складу са обрасцима датим у овом позиву, уз 

достављање друге документације, ако је захтевана. Уколико се понуда доставља 

електронским путем, иста се у целини скенира и доставља Наручиоцу у pdf формату. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда се може поднети непосредно, путем поште или електронским путем на адресу 

електронске поште наведену у овом позиву. 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 

језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.   

 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цене у понуди изразити у динарима. 

 

У Обрасцу понуде исказати укупну понуђену цену дату на бази оквирних количина у 

динарима без пдв-а и са пдв-ом. 

 

У Обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе јединичну цену без пдв-а, укупну цену 

за сваку ставку из спецификације без пдв-а, укупну понуђену цену дату на бази оквирних 

количина без пдв-а,  укупну понуђену цену дату на бази оквирних количина са пдв-ом и 

износ пдв-а. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да покрива све трошкове 

које понуђач има у реализацији набавке. У цену морају бити укључени сви трошкови 

предметних добара, укључујући трошкове испоруке добара на назначено место испоруке. 

 

Понуђенe јединичне цене су фиксне. 

 

Како обим набавке није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, техничком 

спецификацијом предмета набавке одређено је да су количине оквирне и служе за 

вредновање – оцену понуда, док ће се стварна количина реализовати по јединичним ценама 

из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до 

укупне уговорене вредности.  

 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина 

по јединичним ценама, који је дефинисан у сврху оцене понуда применом критеријума за 

доделу уговора. Јединичне цене по којима ће набавка реализовати у мери стварних потреба 

Наручиоца јесу цене по којима ће се вршити фактурисање, али највише до укупне уговорене 



 

 
 

вредности коју чини процењена вредност набавке тј. у конкретном случају максималну 

вредност која може бити исплаћена за извршену набавку представља управо износ 

процењене вредности предметне набавке од 150.000,00 динара без пдв-а. 

 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних количина 

већа од износа процењене вредности ове набавке, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке техничке спецификације. Понуде у којима нису 

обухваћене све ставке биће одбијене. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда  

 

САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

1. Попуњен и потписан Образац понуде 

2. Попуњен и потписан Образац структуре цене 

3. Попуњена и потписана Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

. 



 

 
 

11. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL) 

 

 

Привредни субјекат понуду може поднети непосредно, путем поште на адресу Бања Русанда 

бб, 23270 Меленци или електронским путем на адресу: nabavka@banjarusanda.rs 

  

mailto:nabavka@banjarusanda.rs


 

 
 

 

12. МОДЕЛ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ 

 

Наручилац   Понуђач 

Назив наручиоца: Специјална болница за  

рехабилитацију «Русанда» Меленци 

 

Адреса наручиоца : Бања Русанда бб Адреса:  

Матични број : 08062650 Матични број/ ПИБ  :  

Број текућег рачуна : 

 840-178661-70 

 840-178667-52 

Број текућег рачун: 

 

Тел /Факс: 315-0401, 315-0402,   731-075 Тел / Факс :  

Контакт особа : Контакт особа, е-маil   

 

 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама  бр.124/2012, бр.14/15 и бр. 68/15,  

извештаја о прикупљеним понудама бр.  .године, наручујемо, односно издајемо следећу  

 

НАРУЏБЕНИЦУ  

 

 

 

Којом наручујемо следеће : 

 
Ред.бр. Назив Јед.

мере 

Кол. Цена по јед.мере 

без пдв-а 

Вредност без пдв-а 

1     

 

 

 

      

      

      

      

      

2 Укупно без пдв-а     

3 Пдв     

4 Укупно са пдв-ом      

 

Уговорени износ наручилац ће платити платити на назначени текући рачун понуђача 

вирмански  . Рок извршења - .  У случају спора уговора се надлежност Привредног суда у 

Зрењанину . 

Ова наруџбеница је сачињена у 2 (два)  примерка , по 1 (један) за сваку уговорну страну. 

Напомена:  

 

  

Потпис и печат наручиоца  :                                                    Потпис и печат понуђача: 

 

                                                                                                     _________________________                                                                   

_______________________ 

мр сц.мед. др Зорица Ћулибрк     

 


