
  

ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,   21000  Н о в и   С а д  
Број: 1/7 
Датум: 13.01.2014. године 
 

На  основу члана  55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. 
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12), и Одлуке директора 
Геронтолошког центра „НОВИ САД“ о покретању поступка јавне набавке добара намирница ЈН 
ОП 01/2014  број 1/4 од 13.01.2014. године, 
 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „НОВИ САД“ 
 

ПОЗИВА  сва заинтересована лица да поднесу ПОНУДУ 
у отвореном поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - 

Н А М И Р Н И Ц А  
обликованом по партијама од 1 до 2 

 
ЈН ОП 01/2014  

1. Наручилац:  
 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад, ул. 
Фрушкогорска  бр.32,  МАТИЧНИ БРОЈ:08066191  ПИБ:102187298  Интернет адреса: 
www.gerontns.co.rs    
 
2. Подаци о врсти поступка јавне набавке: 
 

Предметна јавна набавка, у складу са чланом  32. Закона о јавним набавкама  
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12)  спровешће се у отвореном поступку јавне набавке, 
обликованом по партијама од 1 до 2. 
 
3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а који ће  
бити ближе одређен у оквиру техничких спецификација: 
 
 Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница. 
 Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 
 

партија Опис партије Назив из општег речника набавке ознака 

ПАРТИЈА 
1 

СВЕ НАМИРНИЦЕ СЕМ 
СВЕЖЕГ ВОЋА И 

ПОВРЋА 

Производи животињског порекла, месо 
и месни производи 

15100000 

Припремљена и конзервисана риба 15200000 

Животињска или биљна уља и масти 15400000 

Млечни производи 15500000 

Млинарски производи  15610000 

Разни прехрамбени производи 15800000 

ПАРТИЈА 
2 

СВЕЖЕ ВОЋЕ И 
ПОВРЋЕ 

Воће, поврће и сродни производи 15300000 

 

Ова јавна набавка  није резервисана за установе, организације или привредне субјекте 

за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 

http://www.gerontns.co.rs/


  

4. Начин преузимања конкурсне документације: 
 
 Преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се извршити: 

 Са сајта Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs      
 Са сајта Наручиоца: www.gerontns.co.rs 

 
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
 
Критеријум за доделу уговора за Партију 1  је НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА  ЦЕНА.  
 
Критеријум за доделу уговора за Партију 2  је ЕКОНОМСКИ  НАЈПОВОЉНИЈА  ПОНУДА. 
 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

              ПОПУСТ  НА  ЦЕНЕ                   80 пондера 

              РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА                   20 пондера 

УКУПНО, максималан број пондера                  100 пондера 

Формула за обрачун укупног броја пондера: БП  =  ПЦ + РЛ 

 
ПОПУСТ НА ЦЕНЕ (ПЦ)  
 
 Понуда са највећим попустом (ПЦ највећи) добија максималан број пондера - 80 
пондера.  
 Број пондера за попусте осталих понуђача израчунава се по следећој формули: 
 

ПЦ понуде 
Х = ------------------------------------- x 80 

ПЦ највећи 
 

 ПЦ понуде – попуст на цене понуде која се пондерише 
 ПЦ највећи – највећи попуст на цене 
 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (РЛ) 
 
 Понуда са највећом укупном вредности закључених уговора добија максималан број 
пондера – 20 пондера. 
 Број пондера осталих понуђача израчунава се по следећој формули: 
 

РЛ понуде 
Х = ---------------------------------   x 20 

РЛ мах. 
 

 РЛ понуде  – укупна вредност закључених уговора понуде  која се бодује 
 РЛ мах. – највећа укупна вредност закључених уговора 
 
 Референце се доказују попуњавањем Обрасца бр.5 -  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА и Обрасца 
бр.6 – ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ  који су саставни део Конкурсне документације и то у делу 7 – 
ОБРАСЦИ. 
 Свака референтна набавка назначена у Обрасцу Референта листа мора бити 
документована потврдом наручиоца-купца.  
 Наручилац прихвата само оригиналне потврде а не и фотокопије истих. 
 Оригинална потврда значи да је Образац потврде из Конкурсне документације попуњен 
и да садржи све тражене податке, да има потпис и печат овлашћеног лица наручиоца-купца.  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.gerontns.co.rs/


  

 Подаци садржани у обрасцу Референтна листа и потврдaма за референце морају се 
слагати тј. сваки навод у обрасцу Референтна листа мора бити документован одговарајућом 
потврдом на Обрасцу подтврде за референце садржаном у конкурсној документацији. 
 Наручилац неће признати друге потврде нити приложене копије уговора или фактура 
осим потврда које су сачињене на Обрасцу Потврда за референце.  
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем у обзир се узимају само референце понуђача, 
а не и референце подизвођача. 
 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 
 Писмене понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом и 
морају у целини  испуњавати све услове за учешће у поступку јавних набавки, а на основу 
објављеног Позива за подношење понуда. 
 Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, 
јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене 
податке на Обрасцу понуде, да исту потпише и овери. 
 Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се лично преко писарнице или 
поштом у затвореној коверти на адресу:  
 

Геронтолошки центар „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, Фрушкогорска бр.32. 
са назнаком: „П О Н У Д А ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА - НАМИРНИЦА 

обликовану по партијама од 1 до 2 
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -  

ПАРТИЈА __ – ___________________________________ 
ЈН ОП 01/2014 П___ – НЕ  ОТВАРАТИ“ 

 
 На полеђини коверте навести назив, адресу, а пожељно је и број телефона и име особе 
за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 
 

Рок за достављање понуда је 12.02.2014. године до 8.00 часова. 
 
 Благовременом ће се сматрати све понуде приспеле на адресу Наручиоца тридесетог 
(30) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, без обзира на начин 
достављања (12.02.2014. године до 8.00. часова).  

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. 
Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и 

неблаговремена понуда. 
 
8. Место, време и начин отварања понуда: 
 
 Јавно отварање понуда обавиће Комисија Наручиоца, у просторијама Геронтолошког 
центра „Нови Сад“, Фрушкогорска бр.32, Дом на Лиману, последњег дана рока за подношење 
понуда, без посебног позивања понуђача (12.02.2014. године  у 10.00 часова). 
 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
 
 Отварање понуда је јавно и свако заинтересовано лице може присуствовати отварању, 
али активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. 
 Овлашћени представници понуђача морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ. 
Писмено овлашћење тј. пуномоћ се сачињава у два истоветна примерка од којих се један 
примерак предаје писарници Геронтолошког центра, а један примерак Комисији пре отварања. 
 
10. Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора 
 



  

 Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од двадесетпет (25) дана од 
датума јавног отварања понуда.  
 Одлука о додели уговора биће достављена понуђачима у назначеном року.  
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматраће се да је одлука достављена дана кад је 
пријем одбијен.  
 Ова одлука обавезује изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив 
Наручиоца. 
 Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор о јавној набавци, Наручилац 
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. ЗЈН). 
 
11. Додатне информације или појашњења 
 

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде заинтересована лица 
могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда 
на адресу Наручиоца: Геронтолошки центар „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, Фрушкогорска бр.32, 
или електронском поштом: grozdana.pesut@gerontns.co.rs, уз напомену: „Објашњење за ЈН OП 
01/2014 П___“.  

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
Лице за контакт Гроздана Пешут. 
 
 

 
                                                                                                        Комисија за ЈН ОП 01/2014 

mailto:grozdana.pesut@gerontns.co.rs

