
 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Oдржавање разгласних система у објекту Института за ортопедију Бањица 

број ЈН 27/2022 
 

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: Одржавање разгласних система у објекту Института за ортопедију 
Бањица (OРН 50000000-5 Услуге одржавања поправки) 
 
Процењена вредност набавке у динарима без ПДВ: 500.000,00 РСД 
 
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама. 
 
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 субјекту, изабраном по наведеном критеријуму, биће додељен 
уговор на процењену вредност која је опредељена за ову набавку. Овако изабран 
привредни субјект биће позиван од стране Наручиоца ради реализације предметне набавке у 
складу са потребама Наручиоца. Вредност за коју ће се закључити уговор о набавци 
важиће до реализације у конкретној вредности. НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ 
ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ДОБАВЉАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА УГОВОРЕНА 
СРЕДСТВА, ВЕЋ ЋЕ СРЕДСТВА БИТИ КОРИШЋЕНА У СКЛАДУ СА РЕАЛНИМ И 
ОПРАВДАНИМ ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА.  
 
Опис предмета набавке/техничка спецификација, рок извршења услуге, остали услови 
и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге ће се врши у 
року до 90 дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17, 91/19 и 44/21), 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, 
68/15, 113/17, 91/19 и 44/21) 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. 

 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
Број: И-422/2    
Датум: 19.05.2022. год. 
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).  
 
Циљ спровођења поступка:  Поступак се спроводи ради закључења уговора који ће се 
реализовати до искоришћених опредељених средстава. 
 
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 23.05.2022. 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 23.05.2022. 
године у 11,00 часова.  
 
Контакт: 
Институт за ортопедију Бањица 
Одсек јавних набавки 
тел: 011/6661-624 

 
Београд, 19.05.2022. године      
 
 
 
 
 

 

  



 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЈН БР. 27/2022 

 
Oдржавање разгласних система у објекту Института за ортопедију Бањица 

 

Предмет набавке су услуге одржавања разгласних система у објекту Института за ортопедију Бањица, 
и то система који се налазе у амбулантном делу Сектора поликлиничке делатности Института 
(ординације 1 до 15) шалтерска комуникација хитна служба и амбуланта физикалне терапије, 
физикална терапија, рентген и приземље са плафонским звучницима, са следећим карактеристикама: 
 

р.б Опис разгласних система ј/м количина 

1 
 

Ординација 1 - 5  поседује 100V појачало AP-200MS  ком 1 
Ординација 1 - 3  поседује микрофон CE-MC 10  ком 2 
Ординација 4 - 5 поседује микрофон  ITC  ком 1 
Звучник се налази испред ординације 2 и ординације 4 ком 2 

    
2  
  
  

Ординација 6 - 7 поседује 100V појачало ITC  T60C  ком 1 
Микрофон  EMPERTECH MC-220 ком 1 
Звучник SIB аудио WSH 6210,10W  ком 1 

    
3  
  
  

Ординација 8 поседује 100V појачало ANSEC AMP 50 ком 1 
Микрофон MC-220,EMPERTECH ком 1 
Звучник FARADAY ком 1 

    
 4 
  
  
  

Ординација 9 и 10 (не поседује појачало) ком 1 
Микрофон EMPERTECH MC-220  ком 2 
Звучник EMPERTECH 100V/10W  ком 2 

    

 5 
  
  
  

Хитна служба ординација 14 и 15 поседује 100V појачало 
типа FARADAY PD-T80 WP  ком 1 

Микрофон EMPERTECH  ком 1 
Микрофон EDPA CE MC 10 ком 1 
Звучник  EMPERTECH ком 3 

    
 6 
  

Шалтерска комуникација пријемно -хитна      
Sistem  TEH-TEL микро звучна комбинација  комплет 2 

    
 7 
  

Шалтерска комуникација физикална терапија      
Микро звучна комбинација MRS low комплет 2 

    
  

 8 
  
  

Физикална терапија      
Појачало за 100 V линија FD - T80WP ком 1 
Микрофон CE-MC-10 ком 1 
Звучник за 100V/10W ком 1 

    
 9 
  

Рендген      
Микро звучна комбинација MRS 10W комплет 1 

    

 10 Разгласни систем у приземљу са плафонским 
звучницима  комплет 1 

 
Oдржавање разгласних система у објекту Институту за ортопедију Бањица обухвата периодични 
преглед система на шест месеци, отклањање свих кварова, превентивно одржавање и земену свих 
неисправних делова у које је укључени долазак на локацију, радни сати техничара и инжењера и  
инсталациони материјал. 



 
 
 
 
Обавеза изабраног привредног субјекта (Добављача) је да: 

- обезбеди резервне делове, материјал и опрему неопходну за сервисирање и одржавање 
система, 

- обезбеди несметан рад опреме и сервиса који су пуштени у рад,  
- одреди особу одговорну за координацију активности са Наручиоцем, 
- прима захтеве усмено-телефонски или писаним путем (е-маил) од стране овлашћеног 

представника Наручиоца и предузима кораке у решавању истих, 
- обезбеди обучено особље за одржавање опреме у објекту Нручиоца 
- формира радне налоге – засписнике за све интервенције који морају бити оверени од стране 

овлашћеног представника Наручиоца  
- спроводи редовне проверe и контроле фунција инсталираних капацитета, даје сугестије за 

евентуалне превентивно – корективне мере и интервенције које верификује овлашћени 
представник Наручиоца. 

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

Београд, 19.05.2022. године      
 

  



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
Одржавање разгласних система у објекту Института за ортопедију Бањица 

ЈН БР. 27/2022 

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 

Јединица 
мере и 

количина 

Цена по 
јединици мере  
РСД без ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

1. Периодични преглед система (на шест месеци) 2 пута 
годишње  

  

2. Долазак по позиву 1 долазак   
 Укупно РСД без ПДВ  
 ПДВ_____%  
 Укупно РСД са ПДВ  

 
Рок извршења услуге/гарантни рок: 
 
Рок извршења услуге је одмах по позиву, а најкасније _________(не дуже од 48) сата од пријема 
усменог-телефонског или писаног позива (е-маил) од стране овлашћеног представника Наручиоца.  
 
Гарантни рок на извршену услугу је ___________ (не краћи од 6) месеца од дана извршења услуге. 
Гарантни рок за уграђене делове по извршеном сервису је по препорученом року произвођача. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге ће се врши у року до 
90 дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17, 91/19 и 44/21), 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. 
 
Рок важности понуде: _____дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда. 
 
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:  

 ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ: 
o оверен и потписан Ценовник резервних делова, инсталационог материјала и услуге 

радног сата техничара и инжењера. У случају интервенција, изабрани привредни 
субјект (Добављач) ће фактурисати извршену услугу по достављеном Ценовнику 
резервних делова, инсталационог материјала и услуге радног сата техничара и 
инжењера која чини саставни део понуде. 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
                                      

  М.П          ____________________________________ 
      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

       ______________________________________ 


