
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 

 
Архивски број: 01-1227/20 

Датум: 11.08.2020. 

 

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),  

 

Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ 

Стари Лец, ул. Сутјеска бр. 1 

објављује 

П О З И В 

за подношење понуда 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

• НАЗИВ: Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец 

• АДРЕСА: Сутјеска бр. 1, Стари Лец. 

• ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.dom1oktobarstarilec.rs  

• ВРСТА НАРУЧИОЦА: остало. 

2. ВРСТА ПОСТУПКА  

-  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК на основу члана 32. ЗЈН са циљем закључења оквирног 

споразума у складу са чланом 40. и чланом 40а став 1. ЗЈН. 
 

-  На ову јавну набавку ће се осим Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019) примењивати и: 

- Закон о општем управном поступку, („Службени гласник РС" бр. 18/16 и 95/18 - 

аутентично тумачење), осим у сегментима код којих се још увек примењује → 

(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/2001, ''Службени гласник РС" бр. 30/2010, 

- Закон о облигационим односима након закључења оквирног споразума, односно на 

основу њега уговора о јавној набавци и/или наруџбеница (''Службени лист СФРЈ" бр. 

29/78, 39/85, 57/89, "Службени лист  СРЈ" бр. 31/93 “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - 

Уставна повеља и “Сл. гласник РС” бр. 18/2020).  

- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 

- oдлукa УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и други правни акти који су 

наведени у овој конкурсној документацији, али и други позитивни акти (правног система 

Републике Србије) које Комисија за ову јавну набавку буде сматрала за неопходне 

приликом фазе стручне оцене понуда, и ако нису наведени у конкурсној документацији. 

 

3. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка у смислу одредби ЗЈН. 

 

4. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра: Производи за одржавање хигијене корисника 

и просторија, обликована у II партије 

I партија - Средства за одржавање хигијене корисника и просторија, 

II партија - Прибор за одржавање хигијене корисника и просторија 
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Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): Производи за чишћење – 

39830000 

 

Предмет јавне набавке је обликован у II партије. 

 

6. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем/добављачем, на 12 (дванаест) месеци. 

 

7. ЦИЉ ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, по партијама. 

Наручилац намерава да закључи оквирни споразум са једним понуђачем, односно 

добављачем, за сваку партију посебно и то на процењене вредности истих, односно 

вредности у динарима без ПДВ-а, и то:  

Вредност поступка јавне набавке је →6.499.997,00 динара 

I партија - Средства за одржавање хигијене корисника и просторија – 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

II партија - Прибор за одржавање хигијене корисника и просторија – 1.499.997,00 динара 

без ПДВ-а. 

 

Износ који се добије када се оквирне количине добара помноже са јединичним 

ценама без ПДВ-а, те у коначном збиру добије вредност понуде без ПДВ-а, ће 

служити само као начин да се примени критеријум, односно рангирају пристигле 

понуде. 

 

Дакле, цена (укупна без ПДВ-а,) коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити 

начин да се примени критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи 

да ако укупна цена буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити 

разлог нити за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове 

јавне набавке јер ће се предметна добра наручивати по потребама које диктира 

потрошња предмета јавне набавке и то највише до вредности оквирног споразума 

и у току његовог трајања. Другим речима, вредност понуда неће бити од значаја 

осим за примену критеријума, јер ће се оквирни споразуми закључивати на 

процењене вредности партија, док ће уговори бити закључивани по потребама које 

диктира природа предмете набавке, а највише до вредности оквирних споразума, 

те отуда произилази и претходно наведени став који је у нераскидивој вези са 

институом оквирног споразума. 

  

Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирног споразума 

ће, дакле, бити закључивани по објективним потребама највише до вредности 

оквирног споразума и у току његовог трајања. Из наведеног следи да Наручилац 

нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са 

Добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за 

предметом набавке у току трајања оквирног споразума. 

 

8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:  

-  Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета на основу члана 108. став 2. 

ЗЈН, у року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у 

нарочито оправданом случају, као што је обимност и сложеност понуда, када рок може 

бити 40 дана од дана отварања понуда.  

  

9. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

- Конкурсна документација за предметни поступак се преузима на: 
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o Порталу јавних набавки, на адреси: www.portal.ujn.gov.rs  

o Интернет адреси/страници наручиоца: www.dom1oktobarstarilec.rs 

 

 

10. КОНТАКТ ОСОБА:  

Марко Радаковић, адреса ел. поште: domstarilec@gmail.com од 09:00 до 15:00 часова, 

сваког радног дана од понедељка до петка, у које време се и врши пријем електронске 

поште-поднесака (у смислу члана 63. став 2. и члана 149. став 3. ЗЈН). Сваки поднесак 

послат након означеног (радног) времена наручиоца (15:00 часова) сматра се да је 

примљен наредног радног дана у 09:00 часова. 

 

11. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:  

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, посебних и подзаконских 

аката и условима одређеним у овој конкурсној документацији.  

Крајњи рок за доставу понуде је тридесет дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки,  до 10:00 часова. Уколико последњи дан 

рока пада у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за 

достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 10:00 часова. 

Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом 

отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – 

Понуда за јавну набавку – Отворени поступак – бр. 10/20 – Добра – „ Производи за 

одржавање хигијене корисника и просторија, обликована у II партије“ те 

напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, и назнаком за коју/е се партију/е подноси 

понуда, путем поште или лично на адресу Наручиоца: Дом за душевно оболела лица „1. 

октобар“ Стари Лец, (архива). 

Радно време наручиоца је од 07:00 до 15:00 часова. 

 

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПОНУДА ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА БУДЕ УПАКОВАНА 

ОДВОЈЕНО И ТО НА ТАКАВ НАЧИН ДА СЕ ПРИ ОТВАРАЊУ НЕСУМЊИВО 

МОЖЕ УТВРДИТИ ДА СЕ ОТВАРА ПРВИ ПУТ (наравно, дозвољено је у једној 

коверти упаковати више коверти-партија и/или у једну коверту упаковати „општу“ 

документацију која важи за више партија. - од суштинске важности је да се могу 

установити партије као целине без обзира на начин паковања). 

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. 

Понуђач подноси понуду лично или путем поште. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца  

најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. 

 

12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 

Поступак отварања понуда ће се спровести последњег дана рока у 11:00 часова, у 

просторијама Наручиоца, у Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец. 

 

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника 

понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно 

писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на 

меморандуму или са логом, оверено печатом и потписом одговорног или 

овлашћеног лица понуђача.  

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.dom1oktobarstarilec.rs/
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Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само 

присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму 

активно учешће у самом поступку. Наручилац ће приликом отварања понуда водити 

записник у складу са чланом 104. ЗЈН. 

 

 

 

 
 


