
 
Број: ЈН 02/17/ЈНМВ 

Датум: 02.02.2017.  

 

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

02/17/ЈНМВ 

 

 

Дана 23.01.2017. године  постављен је на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за достављање понуда и конкурсна документација у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 02/17/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 02/17/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

V - Упутство понуђачима како да сачине понуду  

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                         I I 

 

Рок за достављање понуда се продужава те се понуде могу доставити до 13.02.2017. 

године до 12,00 часова.Јавно отварање понуда обавиће се 13.02.2017 године у 12,30 

часова. 

 

 
 
 
 

 



 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 

Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- Услуга интернет и 

бежичног (WiFi) повезивања , ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.02.2017. 

године до 12,00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

  3.МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Понуде ће се јавно отварати дана 13.02.2017. у 12,30 часова у просторијама 

Геронтолошког центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита 31, Суботица. 

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће  

искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради 

заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се 

уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона 

којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће донети одлуку 

којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности 

односи на представнике понуђача. 



 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре 

почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне 

набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје 

треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у 

Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак 

истог. 

Представник понуђача који учествује  у поступку отварања понуда има право да  

приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о  

отварању понуда. 

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је  

дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда. 

 

4. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 

Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, понуђач може такву  

грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, унету цифру  

или заокружена понуђена опција  прецртати, а након тога  поред исправљеног  

дела понуде стави потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу  

печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу  

печатом извршити овлашћени члан групе понуђача-односно његово овлашћено  

лице 

 

5.Понуда мора да садржи: 

 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 

попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне 

понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају 

да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

-образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 

случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити 

образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона 



-модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 

случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити 

образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона 

-изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке 

мале вредности-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача који 

самостално подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  

-изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена 

печатом 

-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране 

подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а 

уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 

печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 

групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и печатира понуђач који 

наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом. 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и печатира 

понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

-Доказ о испуњавању услова (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

-Доказ о испуњености додатних услова из члана 76. Закона 

 

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 



У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 

центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку- Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања , 

ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку - Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

,ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку- Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

,ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Услуга интернет и бежичног (WiFi) 

повезивања ,ЈН бр. 02/17/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 

50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  



Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 

1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце у оквиру 

конкурсне документације, уколико су се чланови групе понуђача 

определили да обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев 

образаца који морају потписати и оверити сви чланови групе понуђача 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање je динарско. Цене дате у понуди су фиксне за време трајања  

закљученог уговора Наручилац ће плаћање услуге вршити у  року од 45 дана од  

дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре. Реализација предметне  

јавне набавке може износити највише до износа процењене вредности јавне  

набавке. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 

11.2. Рок и место извршења, начин извршења и рок трајања уговора 

Уговор се закључује на период од  1 (  једне  )  године и ступа на снагу даном 



потписа уговорних страна 

 

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику  

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може  

мењати понуду.  

 

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цене у понуди треба да буду изражене у динарима без ПДВ и са ПДВ.  

Цена подразумева све трошкове које терете предметну набавку. Цене дате у  

понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора. Бодоваће се укупна  

цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ ПДВ и цену са ПДВ.  

13.НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно  

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне  

набавке. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену,  

захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова  

које сматра меродавним. Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по  

добијању образложења провериће меродавне елементе понуде. 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.sepa.gov.rs.  и у Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд.Интернет 

адреса: www.merz.gov.rs.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 11. 

Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца 

који је  покренуо јавну набавку  достави регистровану менице као средство 

обезбеђења и то: 

средство обезбеђења за добро извршење посла 

•  Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло  

меницу за добро извршење посла  

•  Менично –  овлашћење за добро извршење посла са клаузулом  «без  

протеста», у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ. 

Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне  

банке  

•  Копију картона депонованих потписа  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 10 дана  

дужи од дана окончања реализације уговора. 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се  

активирати - уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 

-  не испоштује одредбе уговора;  

-  не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року  

-  повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.  

Напомена за средство обезбеђења: 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне  

обавезе, важност средстава финансијског обезбеђења мора да се продужи. 

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних  

овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину  

вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС. 

Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка  

га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује  

регистровану меницу .Меница и менично овлашћење треба да буду оверена  

печатом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање финансијским  

средствима наведеног у приложеном депо картону. Картон депонованих  

потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се  

прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном  

овлашћењу. 

Средства обезбеђења морају бити неопозива, безусловна, и платива на први  

позив. Средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,  

краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди  

наручилац или промењену месну  надлежност за решавање спорова која је  

утврђена уговором. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за  

средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Суботици. 

Уколико изабрани понуђач приликом примопредаје предмета уговора не  

достави  меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице  

оверених од стране пословне банке као и копију картона депонованих потписа  

како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни  

закључен, а наручилац може уговор закључити са првим следећим понуђачем 

према условима из конкурсне документације. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 



Наручилац  може  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда  у  поступку  

јавне набавке: 

1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2)  учинио повреду конкуренције;  

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога  

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди  

обавезао. 

Наручилац  може  одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да  

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним  

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне  

три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног  

органа;  

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у  

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  

уговореном року;  

5)  извештај  надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу  

са пројектом, односно уговором;  

6)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора  

дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују  

облигациони односи;  

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која  

нису означена  у  понуди као подизвођачи, односно чланови групе  

понуђача. 

8)  други  одговарајући  доказ  примерен  предмету  јавне  набавке,  који  се 

односи  на  испуњење  обавеза  у  ранијим  поступцима  јавне  набавке  или 

по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац  може  одбити  понуду  ако  поседује  доказ  из  става  3.  тачка  1)  овог 

члана,  који  се  односи  на  поступак  који  је  спровео  или  уговор  који  је  

закључио  и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 



Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, електронске 

поште на e-mail адресу slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на број 024 

556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 

02/17/ЈНМВ. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs


 

 

 
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  55 

2 Приступна технологија 25 

3 Рок реализације 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1. Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу 
најповољније цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи 
број пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што 
се најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном 
ценом и помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са 
сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за 
тај критеријум. 
 
 

      2.     Приступна технологија се бодује на следећи начин: 
 
         Оптички кабл           -   оцена    25 бодова 
         Коаксијални кабл     -   оцена    20 бодова 
         Бежични кабл          -   оцена     10 бодова 
 
     3.       Рок реализације се бодује на следћи начин: 
 
           1-3 дана  -   оцена     20 бодова 
                     4-6 дана -    оцена     10 бодова 
                     7-8 дана  -   оцена       5 бодова 
                      Више од 8 дана          0 бодова 
 
         

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  



 

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде. 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума 

„економски најповољнија понуда“.  

На основу оцене најповољније понуде сачиниће се ранг листа понуда понуђача .  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера наручилац 

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити 

прихваћена понуда која је прва стигла и заведена код Наручиоца . 

 

 

22. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА 

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских  

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку  

отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће  

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   

  

24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговрност за повреду заштићених  

права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач. 

 

25. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 

Наручилац је дужан да: 

1)чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као  

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2)одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података  

добијених у понуди;   

3)чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и  

Други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и  

рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем  

углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица 

које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у 



документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну 

ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе  

наведени начин.  

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису 

заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који 

то затраже по основу члана 110. ЗЈН. 

 

26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

на e-mail адресу slavica@gcsu.rs  или milan@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Геронтолошки 

центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  02-017, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


