
На основу чл. 60. и ПРИЛОГА 3Б Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 
14/2015, 68/2015), Дом здравља Панчево упућује Позив за подношење понуда за ЈНМВ 07/20 
Услуге мобилне телефоније. 
 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Дом здравља Панчево, Панчево, Милоша Обреновића бр. 2, интернет страница: 

 www.dzpancevo.org  

 
2.      ВРСТА НАРУЧИОЦА 
           Здравствена установа 
 
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Поступак јавне набавке мале вредности. 

 
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – Услуге мобилне телефоније. 
Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге мобилне телефоније, 64212000. 

 
5. КРИТЕРИЈУМ 
           Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски 
најповољнија понуда“.  
 Елементи  критеријума су дати у следећој табели: 
 

Редни 
број 

Критеријум 
Макс. 
број 

пондера 

1. 
Понуђена цена секунде разговора у мрежи Оператера, ван 
корисничке групе наручиоца 

18 

2. 
Понуђена цена секунде разговора ван мреже Оператера ка 
свим мобилним оператерима 

18 

3. 
Понуђена цена минута разговора ка свим фиксним бројевима 
у националном саобраћају 

7 

4. Понуђена цена СМС поруке 7 

5. Понуђена цена замене корисничке картице 7 

6. 
Понуђена цена претплате интернет саобраћаја за минимум 5 
GB интернета по пуној брзини (за све бројеве) 

18 

7. 
Понуђени буџет за набавку нових мобилних телефона по 
бенефицираним ценама 

25 

 
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, елемент критеријума 
на основу кога ће уговор бити додељен биће дужи рок важења понуде. 

http://www.dzpancevo.org/


Уколико ни након промене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку и додели уговора, Наручилац  ће уговор доделити 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. Извлчење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеим 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. 
 
6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети: 
- Са Портала јавних набавки 
- Захтевом наручиоцу за достављање e-mail-ом (захтевом на e-mail адресу: 

dzpjavnenabavke@gmail.com) 

- Са сајта Дома здравља Панчево, адреса: http://www.dzpancevo.org/javne-nabavke 

 
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Прилог П/8 из 
Конкурсне документације) препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: Дом 
здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево. 

 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу Дома здравља Панчево пристигла и 
заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда, закључно са даном 
23.03.2020. године до 08:45 часова, по локалном времену. 

 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу Дома 
здравља Панчево и није заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда, 
закључно са даном 23.03.2020. године до 08:45 часова по локалном времену. 
 

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
23.03.2020. године у 09:00 часова на адреси: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 
2, 26000 Панчево. 
 

9.      УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 У Поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
 понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који учествују у 
поступку отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити потписана и оверена 
овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда за ЈНМВ 07/20. 

 
 
10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана, од дана отварања понуда. 
 
11.    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Ивана Матаруга, руководилац послова јавних набавки, e-mail адреса: 
dzpjavnenabavke@gmail.com, телефон: 062/804-84-92, радним данима од 07-15 сати. 

          

mailto:dzpjavnenabavke@gmail.com
http://www.dzpancevo.org/javne-nabavke
file:///C:/Users/Milica/Desktop/2017/JNMV/Milica%20javne%20nabavke/2017/ЈНМВ/ЈНМВ%2029-16%20Возило%20за%20превоз%20пацијената%20на%20хемодијализу/dzpjavnenabavke@gmail.com

