
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Геронтолошки центар 

Бр.1062/6 

Датум:.19.08.2015.године 

Н И Ш 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012), директор 

доноси:.  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 

          Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу „NOVITET “ d.o.o Житковац  , 

ул.Ратка Јовића бб, понуда бр.1124  примљена 19.08.2015..године у 11:45 часова. 

   

                                                               Образложење 

  

Наручилац је дана 04.08.2015.године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  бр.1062, за јавну набавку добара- набавка  постељине и јастука за 

кориснике Геронтолошког центра Ниш. 

Процењена вредност јавне набавке 980.000,00 динара без пореза на додатну 

вредност. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.08.2015.године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело су 2 (две) 

понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр.1062/5 од 19.08.2015.године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала да је предмет јавне набавке добара јавна набавка мале 

вредности бр12/2015 набавка  постељине и јастука за кориснике  Геронтолошког центра 

Ниш. 

Комисија је након јавног отварања детаљно прегледала понуде и констатовала да  

понуђач:. „KVALITEKS d.o.o Београд  има неприхватљиву понуду из разлога што је понуђена 

цена већа од процењене вредности јавне набавке, а сходно члану 3 став1. Тачка 33. Закона о 

јавним набавкама. 

Понуда понуђача:. „NOVITET “ d.o.o Житковац  је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.Начин примене 

методологије у случају примене критеријума економски најповољније понуде, узимајући у 

обзир и Записник о отварању понуде бр.1062/4 . 



 

 

Понуђена цена дo 90 пондера 

Рок испоруке  дo 10 пондера 

 

 

1.Понуђена цена   90 пондера 

 

 најнижа понуђена цена – максимални број пондера (90) 

 наредни понуђачи: 

најнижа понуђена цена          x 90 

цена понуђача који се бодује 

 

 

2. Рок испоруке  10 пондера 

 

Оцењиваће се према следећој скали: 

 

- до 5 дана                                   10 пондера   

- од 6 до 10 дана                           5 пондера 

- преко 10 дана                             0  пондера  

 

 

Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија и једина 

прихватљива понуда понуђача „NOVITET “ d.o.o Житковац  , ул.Ртака Јовића бб, понуда 

бр.1124  примљена 19.08.2015..године у 11:45 часова и предлаже наручиоцу да се 

наведеном понуђачу додели уговор. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.          
 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за 

доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора 

„NOVITET “ d.o.o Житковац  , ул.Ратка Јовића бб, понуда бр.1124  примљена 

19.08.2015..године у 11:45 часова. 

 

Поука о правном леку:. Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

 

 

 

                                                                                                       Директор 

                                                                                            др Мирјана Стаменковић 

                                                                                          ________________________ 



 

 
 

 
 


