
Број: 1519 

Датум: 04.12.2018. године 

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
Спeциjaлнa бoлницa зa рeхaбилитaциjу „Букoвичкa бaњa“ Aрaнђeлoвaц, Мишарска бб 
34300 Аранђеловац објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У поступку мале вредности за доделу уговора о јавној набавци услуге 
- Одржавања интегрисаног информационог система Хелиант - 

 
1.Назив наручоца: Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" 
Аранђеловац 
 
2.Адреса наручиоца:  Мишарска бб, Аранђеловац 
 
3.Интернет страница наручиоца:www.bukovickabanja.co.rs 
 
4.Врста поступка јавне набавке: Поступак мале вредности 
 
5.Врста предмета: Услуге 
 
6.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Опис предмета јавне набавке: Одржавања интегрисаног информационог система Хелиант 
Ознака из општег речника: 72267000. 
Назив из општег речника: Услуге одржавања и поправке софтвера 

7.Критеријум, елементи за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора – Најниже понуђена цена 

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети на порталу јавних набавки 
 http://portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.bukovickabanja.co.rs 

9.Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне  и дoдaтнe услове за учешће у 
поступку предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.     

Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, 
лично или поштом, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 



отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком –
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ЈНМВ 1.2.2 -НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за 
контакт. 

Рок за подношење понуда је 10 дана од објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, односно 14.12.2018. год.  до 12:30  часова. 

10.Место, време и начин отварања понуда:  

Комисија за предметну јавну набавку ће благовремено поднете понуде јавно отворити 
дана 14.12.2018. год. у 13:00 часова  у просторијама наручиоца Специјална болница за 
рехабилитацију  "Буковичка бања" Аранђеловац, Мишарска бб. 

11.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања  понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања могу активно учестовати само овлашћени представници понуђача. 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања, морају да пре почетка 
отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом 
поступку (а не само за присуствовање), оверено печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 

12.Рок за доношење одлуке: 

Одлука ће бити донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. 

13.Лице за контакт: 
Миланка Рингер Марковић, m.ringer@bukovickabanja.co.rs. 
 


