
 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Услуга спровођења мера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 

просторијама објекта Института за ортопедију Бањица 
број ЈН 9/2021 

 
Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица 
Адреса наручиоца: Михаила Аврамовића бр. 28 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
Врста наручиоца: здравство 
Поступка набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује по члану 27., став 1, тачка 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) 
 
Предмет набавке: Услуга спровођења мера превентивне дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у простроријама објекта Института за ортопедију Бањица (OРН 90921000-
9 Услуге дезинфекције и уништавања штеточина,  90923000-3 Услуге дератизације) 
 
Процењена  вредност  набавке  у  динарима  без ПДВ: 450.000,00 РСД 
 
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама. 
 
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити 
применом критеријума „цена“ који је исказан у Обрасцу понуде. У случају да два или више 
привредна субјекта понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољнијег привредног 
субјекта извршити путем жреба. 
 
Опис предмета набавке/техничка спецификација, рок извршења услуге, остали услови 
и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге ће се 
вршити у 12 једнаких месечних рата, по испостављеној фактури. 
 
Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом 
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 
68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно 
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
(„Службени гласник РС“ број 7/2018,59/2018 и 8/2019). 
 
Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни 
регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручоца, Београд, 
Михаила Аврамовића бр. 28. 
 
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна Добављача.  
 
Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен 
код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној услузи, потписан од стране представника 
Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).  
 
Плаћање по уговору у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским  планом за  2021. годину, за ове намене. 
 
 
 

 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
Број: И-265/2    
Датум: 15.03.2021. год. 
Београд, Михаила Аврамовића бр. 28 
 



Циљ спровођења поступка:  Поступак се спроводи ради закључења уговора на период од 
годину дана. 
 
Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација 
доступна: www.iohbb.edu.rs 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 
Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда електронским 
путем на адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs заједно са свом захтеваном документацијом. 
 
Понуде доставити најкасније до 19.03.2021. године до 10,00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних 
набавки Института за ортопедију Бањица, Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 19.03.2021. 
године у 11,00 часова.  
 
Контакт: 
Институт за ортопедију Бањица 
Одсек јавних набавки 
тел: 011/6661-624 
 

Београд, 15.03.2021. године      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЈН БР. 9/2021 

 
Услуга спровођења мера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 

просторијама објекта Института за ортопедију Бањица 
 

Предмет набавке су услуге спровођења мера превентивне дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у просторијама објекта Института за ортопедију Бањица. 
 
Изабрани добављач је у обавези да систематски и контунуирано у свим просторијама објекта 
у оквиру здравствене установе у укупној површини од 26.000 м2 спроводи мере превентивне 
дезинсекције и дератизације и по потреби дезинфекције (у случају ванредних околности по 
епидемиолошким индикацијама), благовремено и квалитетно, средствима чија је ефикасност 
утврђена и употреба одобрена, најмање четири пута годишње у складу са захтевима и 
потребама Наручиоца. 
 
Уколико се у периоду између редовних третмана појави инфестација изнад дозвољеног нивоа 
изабрани Добављач је у обавези да о свом трошку обнови услугу у објекту Института 
Бањица. 
 
Привредни субјект који подноси понуду мора да поседује: 

- важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке – Решење Министарства здравља Републике Србије за обављање предметне 
услуге.  

- важеће решење издато од стране надлежних органа за биоцидне препарате који ће 
се користити за извршење предметне услуге, као доказ да су препарати уписани у 
Привремену листу биоцидних производа и безбедоносне листове 

 
Сви захтевани доказ достављају се електронским путем уз понуду у види неоверених 
фотокопија. 
 
Изабрани добављач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет набавке примењује 
све потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу 
на раду, као и осталих позитивних прописа. 
 
Чланом 23. Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција 
(„Службени гласник РС“ бр. 1/2020) прописано је да превенција и сузбијање болничких 
инфекција представља скуп активности у области безбедности пацијената током пружања 
здравствене заштите, као и безбедности запослених лица.  
 
Чланом 24., став 1, тачке 1) до 22) Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању 
болничких инфекција („Службени гласник РС“ бр. 1/2020) прописане су мере за превенцију и 
сузбијање болничких инфекција које се спроводе у складу са законом и садржане у 
процедурама и стручно методолошким упутствима.  
 
Чланом 16. Закона о заштити становништва од заразних болести  („Службени гласник РС“ 
број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) прописане су Опште мере за заштиту становништва од 
заразних болести. 
 
Чланом 16., став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести  („Службени гласник 
РС“ број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) прописано је да се дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација спроводи ради одржавања хигијене и смањења, заустављања раста и 
размножавања или потпуног уклањања присуства микроорганизама, штетних зглавкара и 
глодара на простору и у објекту из става 1. овог члана. 
 
 
 



 
Чланом 16., став 8. Закона о заштити становништва од заразних болести  („Службени гласник 
РС“ број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) прописано је да спровођење општих мера за заштиту 
становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење 
организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, аутономне покрајине, Републике 
Србије, правна лица и предузетници, у складу са законом. 
 
Чланом 17. Закона о заштити становништва од заразних болести  („Службени гласник РС“ 
број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) прописане су Посебне мере за заштиту становништва од 
заразних болести. 
 
Чланом 17., став  2. Закона о заштити становништва од заразних болести  („Службени 
гласник РС“ број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) прописано је да Посебне мере из става 1. овог 
члана организују и непосредно спроводе здравствене установе, приватна пракса и правна 
лица која обављају и здравствену делатност, здравствени радници и органи државе управе. 
 
 

 
 
Контакт: 
Институт за ортопедију Бањица 
Одсек јавних набавки 
тел: 011/6661-624 

Београд, 15.03.2021.године      
 

  



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
Услуга спровођења мера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 

просторијама објекта Института за ортопедију Бањица 
ЈН БР. 9/2021 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број  
ПИБ  
Шифра делатности  
Назив банке и број рачуна  
Особа за контакт  
Е-маил  
Телефон/факс  
Овлашћено лице  

 
ПОНУДА број _______ 

 
Р.б
р. 

Назив апарата Јединица  
мере и 

количина 

Цена услуге по 
јединици мере у 

РСД без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 

Услуга спровођења мера превентивне 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 
просторијама објекта Института за ортопедију 
Бањица 

26.000 м2 

  

 Укупно РСД без ПДВ  
 ПДВ_____%  
 Укупно РСД са ПДВ  

 
Рок извршења услуге/гарантни рок: 
 
Рок извршења услуге је_________(максимално 24) сата о пријема позива од стране овлашћеног 
представника Наручиоца.  

Гарантни рок на извршену услугу је између третмана. 

Време пружања услуге: услуге које су предмет набавке се реализују квартално (најмање четири пута 
годишње) систематски и континуирано у свим просторијама објекта здравствене установе у договору 
са представником Наручиоца. Уколико се у периоду између редовних третмана појави инфестација 
изнад дозвољеног нивоа Добављач је у обавези да о свом трошку обнови услугу у објекту Института 
Бањица. У случају ванредних околности (по епидемиолошким индикацијама) Добављач је у обавези 
да спроведе и дезинфекцију просторија објекта Института Бањица. 
 
Рок важности понуде: _____дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге ће се вршити у 12 
једнаких месечних рата, по испостављеној фактури.  
 
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА: ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ:  

- важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – 
Решење Министарства здравља Републике Србије за обављање предметне услуге.  

- важеће решење издато од стране надлежних органа за биоцидне препарате који ће се 
користити за извршење предметне услуге, као доказ да су препарати уписани у Привремену 
листу биоцидних производа и безбедоносне листове 

 
Сви захтевани доказ достављају се електронским путем уз понуду у види неоверених фотокопија. 
 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                             

  М.П          ____________________________________ 
      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ______________________________________ 


