
ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. Наручилац: Специјална болница за неуролошка обољења и пострауматска стања 

 „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен 

 
2. Предмет јавне набавке: Услуга израде техничке документације за базен у кругу 

специјалне болнице за неуролошка обољења и 

посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари 

Сланкамен 
 

3.  Врста поступка: Јавна набавка мале вредности - услуга 

 

4. Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/2012 од 29.12.2012.год. и 14/2015 од 04.02.2015.год.),  Позивом за подношење 

понуда и Конкурсном документацијом.  

5. Понуђач је дужан да понуду сачини према упутству наручиоца. Понуда се подноси у 

затвореној коверти са назнаком: „Понуда за израду техничке документације за базен у 

кругу специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др 

Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, јавна набавка мале вредности број 1 –НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се подноси на адресу: Специјална болница „Др Боривоје Гњатић“ 

Стари Сланкамен, управна зграда, први спрат, правна служба.  Коверта на предњој страни 

треба да има заводни број понуђача, а на полеђини коверте навести назив, седиште, особу 

за контакт понуђача и контакт телефон. Потребно је да сва документа поднета у понуди 

буду повезана траком (јемствеником) у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно 

убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа на Порталу јавних 

набавки  до 12:00 часова,  последњег дана рока 21.05.2015. године, без обзира на начин 

подношења понуда.  

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

6.    Понуду поднети на српском језику. 

7.    Наручилац не прихвата понуде са варијанатама. 

8.    Наручилац ће плаћање предметне услуге вршити на следећи начин: 

8.1 авансно плаћање до максималног износа 20% уговорене вредности по пријему 

авансног рачуна и гаранције за авансна средства. 

8.2 привременом ситуацијом у износу 50% уговорене вредности по пријему пројекта за 

грађевинску дозволу. 

8.3 окончаном ситуацијом у износу 30% по пријему пројекта за извођење радова. 

9.  Критеријуми за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 

Елементи      за вредновање економски најповољније понуде су: 

 понуђена цена – до 50 пондера 

 понуђен рок – до 20 пондера 

 расположиви ресурси – до 15 пондера 

 финансијске предности – до 8 пондера 

 систем квалитета – до 7 пондера 

10.  Јавно отварање благовремено достављених понуда обавиће се 30 минута након истека 

крајњег рока за подношење понуда, односно са почетком у 12:30 часова,  дана 

21.05.2015. године,  у конгресној сали у управној згради Наручиоца - Специјална 



болница „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, уз присуство овлашћених 

представника заинтересовних понуђача. Пре почетка отварања понуда представници 

понуђача који присуствују отварању, предају председнику Комисије за јавну набавку 

овлашћења за заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се 

уписује у Записник о отварању понуда. 

 

Опција понуде је минимум  60 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлука у вези ове јавне набавке биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

Лице за контакт по овој јавној набавци мале вредности испред Наручиоца је: 

Шеф службе одржавања, Орешчанин Ђуро, телефон 062/888 60 35 од 10 до 13 часова, 

e – mail: bolnicaslankamen@neobee.net. 

mailto:bolnicaslankamen@neobee.net

