
 
 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА 
Геронтолошки центар Ниш 
Ул.Радних бригада бр.15 

 
ПОЗИВЗАПОДНОШЕЊЕПОНУДА 

упоступкујавненабавкемалевредности -услуга 
 

 
 Геронтолошки центар Ниш, каонаручилац, спроводипоступакјавненабавке мале 
вредности услуга: „Услуга текућих поправки и одржавањамашина у вешерници и 
кухињи са набавком резервних делова по партијама за потребе  Геронтолошког центра 
Ниш“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 672 од 16.03.2017. 
године, редни број јавне набавке04/2017, у складу са чланом 39. 
Закономојавнимнабавкама („СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12). 

Предмет јавне набавке је обликован у више партија: 
1. Услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници са набавком 

резервних делова, 
2. Услуга текућих поправки и одржавања машина у кухињи са набавком 

резервних делова 
 
 Поступакјавненабавкејепоступакприкупљањапонуда. 

 Критеријум за избор најповољније понуде је eкономски најповољнија понуда 
која се утврђује бодовањем:. 

 

1.Понуђена цена резервних делова30пондера. 

2. Понуђена цена норме часа                          35пондера 

3. Гаранција за квалитет извршених услуга         10 пондера 

4. Рок извођења услуга                                  10пондера 

5. Путни трошкови/по километру                    15пондера 

 

 Неприхватајусепонудесаваријантама. 

 Понуђачједужандапонудусачининасрпскомјезику. 

 Понудатребадасадржисвеелементенаведенеусадржајупонудекојијесаставнидеок
онкурснедокументације. Неиспуњавањеједногиливишеелеменатаизсадржајапонуде, 
понудучининеисправном. 
 
 Понудасеможепреузети: 

1) наадресинаручиоца: Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15,  
канцеларија136; 

2) наПорталујавнихнабавки. 

 Понудесеподносеузатворенојковерти, оверенојпечатом, саназнаком: 
„Неотварати – понудазајавнунабавкумалевредностирадова: „Услуга текућих поправки и 
одржавања, машина у вешерници и кухињи са набавком резервних делова по 
партијама за потребе  Геронтолошког центра Ниш“, број 672, редни број јавне набавке 
04/2017“, на адресу: Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15. 
Наполеђиниковертепонуђачдајесвојупунуадресу, заводниброј, 
имеителефонособезаконтакт. 
 Неблаговременепонуде – понудеприспелепослероказањиховодостављање, 
бићенеотвореневраћенепонуђачунаконзавршеткапоступкаотварањапонуда, 



саназнакомдасуподнетенеблаговремено, 
анепотпунепонудећебитиоцењенекаонеисправне. 

 

 

 Рок за подношење понуда је  29.03.2017. године до 11 часова.  

 Отварање понуда је јавно и обавиће се 29.03.2017. године у 
11:15часова,упросторијамаГеронтолошког центра Ниш,улицаРадних 
бригадаканцеларија140, уприсуствуовлашћенихпредставникапонуђача. 
Овлашћењезаучешћеупоступкуотварањапонудаморабитиоригинализдатоодпонуђача, 
сазаводнимбројемподкојимјеиздато, датумомиздавања, 
печатомипотписомодговорноглицапонуђача, 
апредајесепредседникуКомисијезајавнунабавкунепосреднопрепочеткапоступкаотварањ
апонуда. 
 
 
 Наручилацупоступкујавненабавкемалевредностипозиванајмањетрипонуђачаиист
овременообјављујепозивзаподношењепонуданаПорталујавнихнабавки, 
аодлукаододелиуговораћеседонетиакојенаучилацприбавионајмањеједнуприхватљивуп
онуду. 

 Рокзадоношењеодлукеододелиуговораје10 (десет) 
данаодданаотварањапонуда.  

 Одлукуододелиуговора, 
саобразложењемиподацимаизИзвештајаостручнојоценипонуда, 
наручилацдостављасвимпонуђачимаурокуод 3 (три) данаодданадоношења, 
препорученомпошиљкомсадоставницом. 

 Наручилацћезакључитиуговоројавнојнабавцисапонуђачемкомеједодељенуговорн
ајкаснијеурокуод 8 (осам) данаодданапротекароказаподношењезахтевазазаштитуправа. 

 Захтевзазаштитуправаможедаподнесепонуђач, односнозаинтересованолице, 
ускладусачланом 148. Законаојавнимнабавкама („СлужбенигласникРепубликаСрбије“, 
број 124/12).  

 ЗахтевзазаштитуправаподносисеРепубличкојкомисијизазаштитуправаупоступцим
ајавнихнабавки, апредајесенаручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: 
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за 
заштиту права, број јавне набавке04/2017“. 

 Наручилацможедаобуставипоступакјавненабавкеизобјективнихидоказивихразлог
акојисенисумоглипредвидетиумоментупокретањапоступкаикојионемогућавајудасезапо
четипоступакоконча, односно, 
уследкојихјепресталапотребанаручиоцазапредметномјавномнабавкомзбогчегасенећепо
нављатиутокуистебуџетскегодине, односноунаредних 6 месеци. 
 
 
 
 Особазаконтакт: 
 
                                                                                    Никола Сотировски 
 
 
 



 


