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 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
Број: I-991/2 
Датум: 05.11.2021. године 
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

“Набавка дизел горива за агрегат за струју“,  број 79/2021 
 

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица 
Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
Врста наручиоца: здравство 
Поступка набавке: 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: Набавка дизел горива за агрегат за струју (CPV 9134200 Дизел гориво) 
 
Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ): 200.000,00 РСД 

Набавка је јединствена и није обликована по партијама. 
 
Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку 
позива за подношење понуда. 
 
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити применом 
критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће 
избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба. 
 
Циљ спровођења поступка:  Поступак се спроводи ради закључења уговора (до реализације износа 
процењене вредности набавке - 200.000,00 РСД без ПДВ) 
 
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, скенирани, електронским 
путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs заједно са свом захтеваном документацијом  
 
ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.11.2021. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки 
Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 08.11.2021. године у 12:00 
часова.  
 
Контакт: 
Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs  
 
 
Београд, 05.11.2021. године      
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
“Набавка дизел горива за агрегат за струју“,  набавка редни број 79/2021 

 

ОПИС Јединица 
мере 

Дизел гориво за агрегат за струју литар 
 
 
 
 
 
Контакт: 
Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edу.rs 
 
 
Београд, 05.11.2021.године    
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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  

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
“Набавка дизел горивa за агрегат за струју”, редни број 79/2021 

 
ПОНУДА број _______ 

 

ОПИС Јединица 
мере Количина Јединична цена 

(РСД без ПДВ) 
Јединична цена 
(РСД са ПДВ) 

Дизел гориво за агрегат за струју (са превозом и испоруком) литар 1000   
                                                                                                                          УКУПНО РСД  БЕЗ ПДВ: 
                                                                                                                                       ПДВ ____% РСД 
                                                                                                                         УКУПНО РСД СА ПДВ: 

 

   
Начин и услови плаћања:______________________________________ 
Рок испоруке: ________________________________________________ 
Место испоруке: Институт за ортопедију Бањица, Београд, Михаила Аврамовића бр. 28 
 
 
 
Датум:    _______________                                                                                                 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                              

                                                          М.П.                                                                      _____________________________________ 
                                                                                                ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                              _____________________________________ 


