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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

На основу члана 39. став 5. члана 52. став 1.  члана 60. став 1. тачка 2) и 
члана 62.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/2015 
и 68/15 ) и Одлуке ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица о покретању поступка јавне набавке број1013  од 19.09.2016.године 
наручилац упућује позив за подношење понуда у отвореном  поступку јавне 
набавке   број10/2016– набавка добара и радова - набавка и замена балконских 
прозора и врата на објекту Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица. 
 
 1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију 
Ивањица 32250 Ивањица, 13. септембар 78 
 Интернет адреса: www.zavodivanjica.rs 
   
  
 2. ВРСТА ПОСТУПКА 

Јавна набавка у отвореном поступку -  набавка радова – набавка и 
уградња балконских прозора и врата  на објекту Специјалне болнице за 
рехабилитацијуу складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/2015 и 68/15). 
 
 3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке бр. 10/2016  je набавка радова – набавка и замена 
балконских прозора и врата  на објекту Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица. 

Опис предмета јавне набавке – набавка и замена балконских прозора и 
врата  на објекту Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица. 
           Ознака из општег речника набавке: 45421000- столарски радови и 
уградња столарије. 
        Процењена вредност јавне набавке  је 1.000.000,00 без ПДВ-а 
 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о 
јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној 
документацији а односе се на финансијски, пословни и кадровски капацитет у 
складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама 



 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.   
 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења 
радова(набавка и уградња прозора и врата).  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену исти рок извођења радова(набавка и уградња прозора и врата).  
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
 
 6. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу обавити 
од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  на порталу Управе за јавне 
набавке, на званичном веб сајту наручиоца www.zavodivanjica.rs или лично у 
просторијама Специјалне болнице за рехабилитацију, Специјална болница за 
рехабилитацију, сваким радним даном од 07,00 до 15,00 часовa. 
   

7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Конкурсна документација може се преузети од дана објављивања позива 

на Порталу јавних набавки и на сајту www.zavodivanjica.rs 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је 

доставе у року од 8 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  
на порталу Управе за јавне набавке , односно најкасније до 28.09.2016. године до 
12,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу 

http://www.zavodivanjica.rs/


наручиоца – Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 32250 Ивањица, 13. 
септембар 78 са назнаком „Понуда за јавну набавку број 10/2016– набавка 
радова - набавка и замена балконских прозора и врата  на објекту 
Специјалне болнице за рехабилитацију– НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да 
на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутству 
понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне 
документације. 
            Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана 
траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или  изамењивати појединачни листови, односно прилози, 
а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Понуде се подносе лично или путем поште, на адресу наручиоца – набавка 
и замена балконских прозора и врата  на објекту Специјалне болнице за 
рехабилитацију Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је поднео 
самосталну понуду, не може истовремено да учествује у истој јавној набавци у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у 
више заједничких понуда.  

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити  узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима 
неотпечаћене. 

 
8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Јавно отварање понуда ће се обавиће се по истеку рока за достављање 

понуда у просторијама Специјалне болнице за рехабилитацију односно дана 
28.09.2016.године у 12:30 часоваuТВ сали на IV  . У поступку отварања понуда 
могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пре 
почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе потписано, 
оверено и заведено овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку 
отварања понуда“.  

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 
дана од дана отварања понуда, Одлуку ће објавити у року од 3 дана од дана 
доношења на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 
наручиоца , сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/12,14/2015 и 68/15). 

 
 

 10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Особа за контакт је Милијанка Орестијевић е-пошта: 

pomdir@zavodivanjica.rs, телефон 032/662-041, сваког радног дана у времену од 
08,00 до 15,00 часова. 
          Контакт особа за техничку спецификацију : Милун Лазаревић , тел. 
063/606-298 


