
 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Редован сервис и одржавање машина и уређаја у Одсеку вешераја 

број ЈН 66/2020 
 

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица 
Адреса наручиоца: Михаила Аврамовића бр. 28 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
Врста наручиоца: здравство 
Поступка набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује по члану 27., став 1, тачка 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) 
 
Предмет набавке: Редован сервис и одржавање машина и уређаја у Одсеку вешераја ЈН 
бр. 66/2020 (OРН 500000000-Услуге одржавања и поправки) 
 
Процењена  вредност  набавке  у  динарима  без ПДВ: 950.000,00 РСД 
 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
 
Процењена вредност за Партију 1 (без ПДВ) 450.000,00 РСД 
Процењена вредност за Партију 2 (без ПДВ) 450.000,00 РСД 
Процењена вредност за Партију 3 (без ПДВ) 50.000,00 РСД 

 
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити 
применом критеријума „цена“ који је исказан у Обрасцу понуде. У случају да два или више 
привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће избор најповољнијег привредног субјекта 
извршити путем жреба. 
 
Најповољнијем привредном сујбекту, изабраном по наведеном критеријуму, биће додељен 
уговор на процењену вредност која је опредељена за ову набавку за сваку партију 
посебно на годишњем нивоу. Овако изабран привредни субјект биће позиван од стране 
Наручиоца ради реализације предметних услуга у складу са потребама Наручиоца. Вредност 
за коју ће се закључивати уговори о набавци за сваку партију посебно важиће до реализације 
у конкретној вредности, а временски најдуже годину дана од дана закључења. Наручилац 
није у обавези према изабраном Добављачу да искористи сва уговорена средства, већ ће 
средства бити искоришћена уколико буду постојале реалне и оправдане потребе.  
 
Опис предмета набавке/техничка спецификација, рок извршења услуге, остали услови 
и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда за сваку партију посебно. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање за извршене услуге се врши у року не дужем од 90 дана. 
Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који 
не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 
ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно извршене услуге у конкретној 
количини што се констатује Записником о извршеним услугама одговарајуће количине и 
квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из 
обрасца понуде. 
 
Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом 
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 

 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
Број: И-1350/2    
Датум: 25.12.2020. год. 
Београд, Михаила Аврамовића бр. 28 
 



68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно 
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
(„Службени гласник РС“ број 7/2018,59/2018 и 8/2019). 
 
Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни 
регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручоца, Београд, 
Михаила Аврамовића бр. 28. 
 
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.  
 
Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен 
код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној услузи, потписан од стране представника 
Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).  
 
Плаћање по уговорима у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским  планом за  2021. годину, за ове намене. 
 
Циљ спровођења поступка:  Поступак се спроводи ради закључења уговора на период од 
годину дана. 
 
Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација 
доступна: www.iohbb.edu.rs 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 
Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда електронским 
путем на адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs заједно са свом захтеваном документацијом. 
 
Понуде доставити најкасније до 29.12.2020. године до 10,00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних 
набавки Института за ортопедију Бањица, Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 29.12.2020. 
године у 11,00 часова.  
 
Контакт: 
Институт за ортопедију Бањица 
Одсек јавних набавки 
тел: 011/6661-624 
 

Београд, 25.12.2020. године      
 
 
 
 
 

 

  



ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЈН БР. 66/2020 

Редован сервис и одржавање машина и уређаја у Одсеку вешераја 
 

ПАРТИЈА 1 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ АПАРАТА Количина 

1 Машина за прање рубља HF 455 IPSO, инв.бр. 00682 1 
2 Машина за сушење веша, инв.бр.15677 1 
3 Машина за пеглање веша Classic, инв.бр.18138 1 
4 Машина за прање рубља HF 455, инв.бр.00716 1 
5 Машина за прање веша IY 600, инв.бр.17904 1 
6 Пегла са електричним котлом за пару, инв.бр.17315 1 
7 Професионална машина за сушење веша, инв.бр. 00621 1 

 
 

ПАРТИЈА 2 
 

Ред.  
бр. 

НАЗИВ АПАРАТА Количина 

1 Центрифуга С 50 за цеђење веша, инв.бр. 15673 1 
2 Центрифуга С 50 за цеђење веша, инв.бр. 15674 1 
3 Машина за пеглање – ваљак тип L6.18M, инв.бр.15684 1 
4 Машина за прање веша UX 100 капацитет¸ инв.бр.15668 1 
5 Машина за сушење веша 70 кг, br.0140, инв.бр.15675 1 
6 Машина за сушење веша SU075 Kapaci, инв.бр.15678 1 
7 Машина за сушење веша SU075 Kapaci, инв.бр.15679 1 
8 Машина за прање веша UX 75 Unimac, инв.бр.15667 1 
9 Машина за прање веша Beko EV6800, инв.бр.00204 1 

10 Пегла електрична на пару „Silter“, инв.бр. 15682, инв.бр.  15682-1  2 
11 Сушара за веш DR75, инв.бр. 17905 1 
12 Ваљак за пеглање веша UD13F063, инв.бр.15683 1 
13 Веш машина 25-30, инв.бр.15669, инв.бр.15670 2 
14 Веш машина Candy CO 1062F, инв.бр.0007986 1 

 
ПАРТИЈА 3 

 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ АПАРАТА Количина 

1 Машина шиваћа NECEKNI br. 83500060,835, инв.бр. 13790 1 
2 Машина шиваћа NECEKNI br. 83500060,835, инв.бр. 13791 1 
3 Машина шиваћа SIRUBA Japan L818M1, инв.бр. 13796 1 
4 Машина шиваћа SINGER 454-B, инв.бр. 13797 1 
5 Машина шиваћа BROTHER DB-2-B-737-903, инв.бр. 00212 1 
6 Машина шиваћа PFAFF 461 325917, инв.бр. 01120 1 
7 Нож за кројење 1 

 
 

 
Контакт: 
Институт за ортопедију Бањица 
Одсек јавних набавки 
тел: 011/6661-624 

Београд, 25.12.2020.године      
 

  



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
Редован сервис и одржавање машина и уређаја у Одсеку вешераја 

ЈН БР. 66/2020 

ПАРТИЈА 1 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број  
ПИБ  
Шифра делатности  
Назив банке и број рачуна  
Особа за контакт  
Е-маил  
Телефон/факс  
Овлашћено лице  

 
ПОНУДА број _______ 

 
Р.б
р. 

Назив апарата Јединица  
мере и 

количина 

Цена сервиса по 
јединици мере у 

РСД без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 Машина за прање рубља HF 455 IPSO, инв.бр. 00682 1 ком.   
2 Машина за сушење веша, инв.бр.15677 1 ком.   
3 Машина за пеглање веша Classic, инв.бр.18138 1 ком.   
4 Машина за прање рубља HF 455, инв.бр.00716 1 ком.   
5 Машина за прање веша IY 600, инв.бр.17904 1 ком.   
6 Пегла са електричним котлом за пару, инв.бр.17315 1 ком.   
7 Професионална машина за сушење веша, инв.бр. 00621 1 ком.   
 Укупно РСД без ПДВ  
 ПДВ_____%  
 Укупно РСД са ПДВ  

 
Рок извршења услуге/гарантни рок: 
 
Рок извршења услуге је_________(не дужи од 3) календарска дана од дана позива сервисера, по 
упућеном писаном позива од стране Наручиоца.  

Гарантни рокoви за резевне делове и извршену услугу ___________ (не краћи од 6 месеци) 

Рок важности понуде: _____дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање за извршене услуге се врши у року не дужем од 90 дана. 
Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не 
може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 
68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно извршене услуге у конкретној количини што се констатује 
Записником о извршеним услугама одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена 
лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде. 
 
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА: ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ: 
Оверен и потписан Ценовник резервних делова и услуге радног сата за све машине и уређаје. У 
случају ванредног прегледа и замене резервних делова, изабрани привредни субјект (добављач) 
ће накнадно фактурисати извршену услугу (радне сате) и уграђене делове по достављеном 
Ценовнику резервних делова и услуге радног сата који чини саставни део понуде. 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                             

  М.П          ____________________________________ 
      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ______________________________________ 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Редован сервис и одржавање машина и уређаја у Одсеку вешераја 
ЈН БР. 66/2020 

ПАРТИЈА 2 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број  
ПИБ  
Шифра делатности  
Назив банке и број рачуна  
Особа за контакт  
Е-маил  
Телефон/факс  
Овлашћено лице  

 
ПОНУДА број _______ 

 
Р.б
р. 

Назив апарата Јединица  
мере и 

количина 

Цена сервиса по 
јединици мере у 

РСД без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 Центрифуга С 50 за цеђење веша, инв.бр. 15673 1 ком.   
2 Центрифуга С 50 за цеђење веша, инв.бр. 15674 1 ком.   
3 Машина за пеглање – ваљак тип L6.18M, инв.бр.15684 1 ком.   
4 Машина за прање веша UX 100 капацитет¸ 

инв.бр.15668 1 ком.   

5 Машина за сушење веша 70 кг, br.0140, инв.бр.15675 1 ком.   
6 Машина за сушење веша SU075 Kapaci, инв.бр.15678 1 ком.   
7 Машина за сушење веша SU075 Kapaci, инв.бр.15679 1 ком.   
8 Машина за прање веша UX 75 Unimac, инв.бр.15667 1 ком.   
9 Машина за прање веша Beko EV6800, инв.бр.00204 1 ком.   
10 Пегла електрична на пару „Silter“, инв.бр. 15682, 

инв.бр.  15682-1  2 ком.   

11 Сушара за веш DR75, инв.бр. 17905 1 ком.   
12 Ваљак за пеглање веша UD13F063, инв.бр.15683 1 ком.   
13 Веш машина 25-30, инв.бр.15669, инв.бр.15670 2 ком.   
14 Веш машина Candy CO 1062F, инв.бр.0007986 1 ком.   
 Укупно РСД без ПДВ  
 ПДВ_____%  
 Укупно РСД са ПДВ  

 
Рок извршења услуге/гарантни рок: 
 
Рок извршења услуге је_________(не дужи од 3) календарска дана од дана позива сервисера, по 
упућеном писаном позива од стране Наручиоца.  

Гарантни рокoви за резевне делове и извршену услугу ___________ (не краћи од 6 месеци) 

Рок важности понуде: _____дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање за извршене услуге се врши у року не дужем од 90 дана. 
Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не 
може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 
68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно извршене услуге у конкретној количини што се констатује 
Записником о извршеним услугама одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена 
лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде. 
 



ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА: ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ: 
Оверен и потписан Ценовник резервних делова и услуге радног сата за све машине и уређаје. У 
случају ванредног прегледа и замене резервних делова, изабрани привредни субјект (добављач) 
ће накнадно фактурисати извршену услугу (радне сате) и уграђене делове по достављеном 
Ценовнику резервних делова и услуге радног сата који чини саставни део понуде. 

 
 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                              

  М.П          ____________________________________ 
 

      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

       ______________________________________ 
 

  



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
Редован сервис и одржавање машина и уређаја у Одсеку вешераја 

ЈН БР. 66/2020 

ПАРТИЈА 3 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број  
ПИБ  
Шифра делатности  
Назив банке и број рачуна  
Особа за контакт  
Е-маил  
Телефон/факс  
Овлашћено лице  

 
ПОНУДА број _______ 

Р.б
р. 

Назив апарата Јединица  
мере и 

количина 

Цена сервиса по 
јединици мере у 

РСД без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 Машина шиваћа NECEKNI br. 83500060,835, инв.бр. 
13790 1 ком.   

2 Машина шиваћа NECEKNI br. 83500060,835, инв.бр. 
13791 1 ком.   

3 Машина шиваћа SIRUBA Japan L818M1, инв.бр. 13796 1 ком.   
4 Машина шиваћа SINGER 454-B, инв.бр. 13797 1 ком.   
5 Машина шиваћа BROTHER DB-2-B-737-903, инв.бр. 

00212 1 ком.   

6 Машина шиваћа PFAFF 461 325917, инв.бр. 01120 1 ком.   
7 Нож за кројење 1 ком.   
 Укупно РСД без ПДВ  
 ПДВ_____%  
 Укупно РСД са ПДВ  

 
Рок извршења услуге/гарантни рок: 
Рок извршења услуге је_________(не дужи од 3) календарска дана од дана позива сервисера, по 
упућеном писаном позива од стране Наручиоца.  

Гарантни рокoви за резевне делове и извршену услугу ___________ (не краћи од 6 месеци) 

Рок важности понуде: _____дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање за извршене услуге се врши у року не дужем од 90 дана. 
Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не 
може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 
68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно извршене услуге у конкретној количини што се констатује 
Записником о извршеним услугама одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена 
лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде. 
 
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА: ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ: 
Оверен и потписан Ценовник резервних делова и услуге радног сата за све машине и уређаје. У 
случају ванредног прегледа и замене резервних делова, изабрани привредни субјект (добављач) 
ће накнадно фактурисати извршену услугу (радне сате) и уграђене делове по достављеном 
Ценовнику резервних делова и услуге радног сата који чини саставни део понуде. 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                             

  М.П          ____________________________________ 
      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ______________________________________ 


