
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 
Инђија, Српскоцрквена 5 
Број: 01.3-1-2/2021 
Дана: 01.04.2021  године 
 
 
На основу члана 46.и 47.Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке 
број 01-1680 од 21.07.2020 године, а у вези са обезбеђивањем конкуренције у 
поступку спровођења поступка набавке услуге преноса података и интернета, 
упућује се 
 

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  
 преноса података и интернета  

( НАБАВКА БРОЈ 1) 
 
 
Понуда се ради у писаном облику, у једном примерку, читким попуњавањем 
образаца као и обрасца понуде а у складу са Техничком спецификацијом. 
Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Попуњем образац понуде потписује 
овлашћено лице Понуђача.  
 
ознаку из општег  речника набавки  и то: 64210000- услуге преноса података, 
72400000 - Услуге интернета. 
 
Елементи понуде: 

1. Јединичне и укупне цене услуга изражене у динарима без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом; 

2. Рок и начин плаћања: 90 дана по испостављеној фактури; 
3. Место извршења услуге: Пунктови Дома здравља „Др Милорад Мика 

Павловић“ Инђија.; 
 

4. Докази: 
 

1) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке и то: 

 - важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга 
интернета тј. приступ широкопојасној мрежи,  
- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга VPN – a 
(Виртуелне приватне мреже), и 
- важећу Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга оптичке 
мреже 
све издате од стране Републичке агенције за електронске комуникације 
(РАТЕЛ).  

 Испуњеност додатних услова –стандарди осигурања квалитета- важећи сертификати у 

моменту подношења понуда:  

ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом 

ИСО 27001 -  систем менаџмента безбедношћу информација 

(издати од стране овлашћеног сертификационог тела) 
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5. Саставни део понуде: Образац број 1,2,3,4,5; 

 
6.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена 
цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
дужи рок важења понуде. 
Ако применом и наведених критеријума понуђачи остваре исти број 

пондера, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде 
о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти 
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 

 
 

Рок за достављање понуде је 5 дана  односно до 07.04.2021 године  
године, до 09:00 часова.  
 

Понуду можете доставити преко писарнице/лично  у канцеларију 267 на адресу 
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Српскоцрквена број 5, Инђија , са 

напоменом: 
 “ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА –  услуге преноса података и интернета “ или 

путем мејла: javnenabavke@dzindjija.rs  скенирано и потписано. 
 

Поступак отварања понуде ће се обавити комисијски дана 07.04.2021 
године у просторијама Дома здравља Инђија, канцеларија 269, са почетком у 
10:00 часова. 

 
 
 
 
 
 
 


