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

 
Архивски број: 01-731/20 

Датум: 25.05.2020. 

 

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 

 

за јавну набавку добара – Пелене за одрасле, број јавне набавке: ЈНМВ 01/20 

 

1.Врста наручиоца: остало. 

2.Врста поступка јавне набавке добара: Предметна јавна набавка се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

3.Врста предмета јавне набавке добара: Пелене за одрасле.  

Назив и шифра из општег речника набавке:  

➢ пелене за једнократну употребу (33751000) 

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног добављача. Наручилац 

понуду која прелази процењену вредност предметне јавне набавке неће одбити као 

неприхватљиву, односно понуђачи могу да понуде и цену која прелази процењену 

вредност јавне набавке, али ће вредност оквирног споразума бити једнака 

процењеној вредности јавне набавке. Понуђена цена ће служити само да се 

примени критеријум за рангирање пристиглих понуда. Током периода на који је 

оквирни споразум закључен, предвиђа се закључивање више појединачних уговора или 

наруџбеница у зависности од стварних потреба наручиоца. Наручилац није у обавези да 

реализује целокупан износ из оквирног споразума, већ ће исти реализовати сукцесивно, 

у складу са стварним потребама, према динамици и роковима које одреди наручилац. 

4.Критеријум, елементи критеријума за доделу оквирног споразума: Најнижа 

понуђена цена. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 

оквирни споразум ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења 

понуде. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и 

истим роком важења понуде, оквирни споразум ће бити додељен понуђачу путем жреба. 

Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве 

понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде, а које ће 

наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. 

5.Начин и преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на 

Порталу јавних набавки или на интернет страници www.dom1oktobarstarilec.rs 

6.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и 

подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.  

Понуде се достављају на адресу Дом за душевно оболела лица „1. октобар“, ул. Сутјеска 

бр. 1, Стари Лец, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива 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. Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се 

благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
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понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

У року за подношење понуда 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. 

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

понуду, а уколико то учини или уколико не потпише оквирни споразум када је његова 

понуда изабрана као најповољнија, наручилац ће уновчити средство обезбеђења дато уз 

понуду. 

Понуда се подноси преко архиве или путем поште на адресу: Дом за душевно оболела 

лица „1. октобар“,, Ул. Сутјеска бр. 1, Стари Лец, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - понуда 

за јавну набавку бр. ЈНМВ 01/20 – Пелене за одрасле. На полеђини коверте треба 

навести назив понуђача, адресу, број телефона контакт особе и број факса.  

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди 

буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, 

одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуђачи, самостално или као група понуђача, могу доставити само једну понуду. 

Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда. 

7.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 

последњег, тј. 8 (осмог) дана за подношење понуда у просторијама Дома за душевно 

оболеле „1. октобар“, Ул. Сутјеска бр. 1, Стари Лец, са почетком у 11:00 часова.  

8.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење 

мора да буде заведено код понуђача и потписано од стране одговорног  лица понуђача. 

9.Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

10.Лице за контакт: Стеван Лазаревић, 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. 
 


