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Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију ”Рибарска Бања”, Рибарска 

Бања бб, 37205 Рибарска Бања 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www.ribarskabanja.rs  

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за подношење понуда 

1. Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 5/19-2 

Медицински апарати, опрема и уређаји, партије 1 и 2 

Партија 1 – Апарат за електро терапију 

Партија 2 –  Апарат за терапију са нискофреквентним електромагнетним пољем 

2. Врста предмета набавке: добра 

3. Опис предмета набавке:  Медицински апарати, опрема и уређаји, партије 1 и 2 

Партија 1 – Апарат за електро терапију 

Партија 2 –  Апарат за терапију са нискофреквентним електромагнетним пољем 

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 33155000 Уређаји за 

физикалну терапију 

5. Позив за подношење понуда је објављен 18. 06. 2019. године 

6. Обавештење о продужењу рока се објављује 24. 06. 2019. године 

7. Разлог за продужење рока: измена конкурсне документације осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда. 

8. Нови рок - време и место подношења понуда: Понуда се подноси у складу са конкурсном 

документацијом и техничком спецификацијом наручиоца којa је саставни део конкурсне 

документације. Понуђач понуду подноси лично (зградa-Пријемнa службa, први спрат, 

канцеларија секретарице)  или непосредно путем поште у затвореној коверти на адресу 

Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска 

Бања, са назнаком ЈНМВ бр. 5/19-2 Медицински апарати, опрема и уређаји, Партија 

__________, »НЕ ОТВАРАЈ», радним данима од 07 до 14 часова. На полеђини коверте обавезно 

навести назив, адресу, број телефона и факс понуђача као и име особе за контакт. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Рок 

за достављање понуда је 01. 07. 2019. године до 10:00 часова. Понуђач може пре истека рока 
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за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са 

назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку ЈНМВ бр. 

5/19-2 Медицински апарати, опрема и уређаји, Партија __________. Понуђач је дужан да 

јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку 

рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује, мења или опозове своју понуду. 

9. Нови рок - време и место отварања понуда: Поступак јавног отварања понуда обавиће се 01. 

07. 2019. године, са почетком у 11:00 часова  на адреси: Специјална болница за рехабилитацију 

“Рибарска Бања”, у канцеларији комерцијалне службе, зграда-Пријемна служба, први спрат. 

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  У поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим 

ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћени 

представници понуђача и сва друга лица која присуствују јавном отварању понуда морају 

поседовати личну исправу ради идентификације. О поступку отварања понуда комисија 

наручиоца води записник који потписују чланови комисије и присутни представници 

понуђача.Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, 

копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда. 

10. Лице за контакт: Ивана Живановић, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, 060/80 

11 344, ribarskabanja@yahoo.com (за службу јавних набавки). 

 

 


