
Број: 600/2 
Датум: 24.02.2023. године 
Београд, Милана Кашанина, бр. 3 
 
       

Позив за достављање понуда 

 
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. став 
1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласаник РС“ бр. 91/2019) 
 
Потребно је да доставите  понуду у поступку Набавке клима уређаја за потребе 
Института за ментално здравље. 
 
Понуду доставити мејлом : institutzamentalnozdravlje@imh.org.rs, или на адресу 
Милана Кашанина, бр. 3, Београд, најкасније до 01.03.2023. године до 12,00  
часова.  
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена  

Са понуђачем са најповољнијом понудом закључити уговор на период од годину 
дана, са сукцесивном испоруком,  највише до утрошка процењене вредности за ову 
набавку 
Особа за контакт Данка Јаћимовић телефон: 011/3307-524. 
 
У прилогу овог позива достављамо Вам образац понуде. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:institutzamentalnozdravlje@imh.org.rs


ПОНУДА  

Понуђач___________________________________ 
 

 
 

Бр. 
 

Назив добра    
kоличине  

Јед.цена 
без ПДВ-
а  

Јед.цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 
1 

Kompletna 

registracija 

vozila sa 

tehničkim 

pregledom zа 

Peugeot 307- 

Registarskih 

oznaka BG1067 

ĐG - -2007 

godište , 1587 

cm3 , 80 KW 

Polisa:Triglav 

osiguranje   

br:19072625 

 

1     

 
2 

Kompletna 

registracija 

vozila sa 

tehničkim 

pregledom zа 

Peugeot 308 - 

Registarskih 

oznaka 

BG948UA – 

2015 godište 

,1560 cm3 , 88 

kw 

Polisa:Dunav 

osiguranje  

br:926109752 

 

1     

                                
УКУПНО   1+2 

     

 
Понуда треба да садржи:  

- Цене набавке предвиђене у табели –јединичне (по комаду са и без ПДВ-а) и укупну 
вредност без пдв-а и укупну вредност са пдв-ом  у динарима ; 

- Рок плаћања: Најкасније у року од 15 дана од дана доставе фактуре. 
- Рок за достављање понуда: 01.03.2023. године до 12,00  часова; 
- Отварање понуда: Обавиће се 30 минута након истека рока за достављање понуда 

у  просторијама Института за ментално здравље, Миланан Кашанина бр. 3, Београд ,  
канцеларија бр. 5. 

- Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена  
        

 
Предмет набавке:_________________________ 
 
 



                                                                                                        Понуђач 
 
                                                                                                                                                                            
                                                                                        ________________________ 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

      Назив понуђача: 
 
_______________________________________________________________________ 
      Седиште понуђача: 
 
_______________________________________________________________________ 
      Овлашћено лице: 
 
_______________________________________________________________________ 
       Особа за контакт: 
 
_______________________________________________________________________ 
        Телефон: 
 
_______________________________________________________________________ 
        Телефах: 
 
_______________________________________________________________________ 
        Е-маил: 
 
_______________________________________________________________________ 
        Текући рачун понуђача: 
 
_______________________________________________________________________ 
        Матични број: 
 
_____________________________________________________________________________ 
        Порески идентификациони број: 
 

 

 

 

Место и датум                                                                       

___________________                               Понуђач 

                                                                     M.П.                   _________________________  


	Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласаник РС“ бр. 91/2019)

