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ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА  

ЈАВНА НАБАВКА  – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА  

- члан 35. став 1. тачка 1) -  
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Нови Сад, мај 2018. годинe 
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На основу члана 35. став 1. тачка 1) и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 5. став 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
преговарачког поступка јавне набавке добара – технички материјал, ЈН ППСОП 09/2018 
бр.09/1 од 15.05.2018. године, Комисија за спровођење преговарачког поступка јавне 
набавке   добара – технички материјал, ЈН ППСОП 09/2018, образована Решeњем директора  
бр.09/2 од 15.05.0218. године, припремила је: 

 
ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
у преговарачком поступку са објављивања позива за подношење понуда 

ЈН ППСOП  09/2018 
 

САДРЖАЈ: 

           

 Предмет страна 

1. Општи подаци о набавци   3 

2. Елементи неопходни за допуну понуда  5 

3. Упутство понуђачима како да сачине допуну понуде 6 

Помоћни образац: Образац Потврда о пријему  допуне понуде 8 

Помоћни образац: Образац за предњу страну коверте 9 

укупан број страна  

 

К О М И С И Ј А : 

 

Ред. 

број 
Име и призиме Потпис 

1. Радивој Дражић, машински инжењер члан комисије  

2. Мирослав Бачић, струковни инж. металургије члан комисије  

3. Гроздана Пешут, дипл. правник члан комисије  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

НАРУЧИЛАЦ: Установа социјалне заштите ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ НОВИ САД “ 

АДРЕСА: 21000 Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 

Радно време: од понедељка до петка,  од 07.00 до 15.00 часова 

ИНТЕРНЕТ  страница: www.gerontns.co.rs                        

Контакт  особа:  
 Гроздана Пешут, Телефон: 021/450-266 локал 128  

                         Е-mail: grozdana.pesut@gerontns.co.rs 

 

1.1. ВРСТА ПОСТУПКА  

            Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку поступку са 
објављивања позива за подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 

 
Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 
конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно 
одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 
уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки 
поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном 
или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако 
да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена 
цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 
рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу. 
 
 Наручилац је спровео оптворени поступак јавне набавке добара – технички 
материјал, ЈН ОП 05/2018 на основу Позива за подношење понуда бр.05/6 од 20.04.2018. 
године објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на 
Порталу службених гласила Републике Србије. 
 Јавно отварање понуда обављено је дана 07.05.2018. године, са почетком у 10.00 
часова и о истом Комисија за јавну набавку образована Решењем директора бр.05/4 од 
21.03. 2018. године  сачинила Записник о отварању понуда бр.05/14 од 07.05.2018. 
 Примљена је једна благовремена понуда. 
 Након спроведене стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је у 
Извештају о стручној оцени понуда бр.05/15 од 09.05.2018. године констатовала да је понуда 

понуђача неприхватљива јер није достављено обавезујуће писмо о намери банке да ће 

издати банкарску гаранцију за добро извршење оквирног споразума.  
 Наручилац је дана 09.05.2018. године на предлог Комисије за предметну јавну 
набавку донео Одлуку о обустави поступка ЈН ОП 05/2018, бр.05/16 јер Наручилац није 
прибавио нити једну прихватљиву понуду, нису испуњени услови за доношење одлуке о 
закључивању оквирног споразума, а у складу са чланом 109. ЗЈН. 
 С обзиром на то да Наручилац има потребу за предметном јавном набавком 
Наручилац покреће преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, 
у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама.  
 Наручилац позива само понуђача који је учествовао у претходно спроведеном 
отвореном поступку ради закључивања оквирног споразума, да своју понуду учини 
прихватљивом, те сходно томе није дужан да објави позив за подношење понуда и уместо 
конкурсне документације припрема Позив за допуну понуде, који садржи елементе који су 

http://www.gerontns.co.rs/
mailto:grozdana.pesut@gerontns.co.rs
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неопходни за допуну понуде, а у складу са чланом 5. став 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015). 
 

1.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

     Предмет набавке је набавка добара – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

     Назив и ознака из ОРН: Електронски, електромеханички и електротехнички материјал, 

31700000; Славине, вентили и слични уређаји, 42130000; Водоводна инсталација, 39370000; 

Грађевински материјал и припадајући производи, 44100000; Расхладни уређаји и уређаји за 

проветравање, 42500000; Делови и прибор за машине алатке, 42670000. 

1.3. ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 

     Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама. 

1.4. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

     Поступак се спроводи ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем и то 

за период од две године. 
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2. ЕЛЕМЕНТИ НЕОПХОДНИ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА  

 
 Наручилац је одлучио да у преговарачки поступак позове само понуђача који је 
учествовао у отвореном поступку јавне набавке добара – технички материјал ЈН ОП 05/2018 
да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивим, те није дужан да објави позив за 
подношење понуда. 
 Првобитно одређени услови за учешће у поступку  јавне набавке добара – технички 
материјал, ЈН ОП 05/2018, техничке спецификације, критеријум за доделу оквирног 
споразума, модел оквирног споразума и модел уговора се не мењају (садржина конкурсне 
документације из отвореног поступка се не мења), тако да понуђач није у обавези да 
доставља нову комплетну документацију, већ само да допуни понуду у мери у којој је 
понуда, у претходно спроведеном отвореном поступку била неприхватљива, те да се иста у 
предметном преговарачком поступку учини прихватљивом. 
 Понуду бр.120 од 05.05.2018. године односно 05/13 од 07.05.2018. године која је у 
претходно спроведеном отвореном поступку ЈН ОП 05/2018,  Извештајем о стручној оцени 
понуда бр.05/15 од 09.05.2018. године оцењена је као неприхватљива јер није достављено 
обавезујуће писмо о намери банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење 
оквирног споразума, те ће се иста учинити прихватљивом достављањем обавезујућег писмо 
о намери банке да ће издати БАНКАРСКУ ГАРАНЦИУ за добро извршење оквирног 
споразума. 
 Допуну понуде чини документ: Обавезујуће писмо о намери банке да ће издати 
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИУ за добро извршење оквирног споразума. 
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ДОПУНУ ПОНУДЕ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ  ДОПУНА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Допуна понуде и документација која се односи на допуну понуде мора бити 

састављена на српском језику и поступак отварања допуне понуде се води на српском 
језику.   
  
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ДОПУНЕ ПОНУДЕ 
 

ПОДНОШЕЊЕ ДОПУНЕ ПОНУДЕ  
Допуна понуде подноси се у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се 

приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу утврдитида се први пут отвара. 
Допуна понуде се доставља лично преко писарнице (радно време писарнице је од 

понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу:  
Геронтолошки центар „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, ул. Фрушкогорска бр.32. са 

назнаком: „Допуна понуде ЈН ППСОП 09/2018“ 
Уколико понуђач допуну понуде подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 
На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе 

за контакт.  
Допуна понуде се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 

до датума и часа назначеног у Позиву за подношење допуне понуде. 
Неблаговременом ће се сматрати допуна понуде која није примљена од стране 

Наручиоца до назначеног датума и часа. Неблаговремена допуна понуде неће бити 
разматрана и неотворена ће се вратити понуђачу.  
 
ОТВАРАЊЕ ДОПУНЕ ПОНУДЕ 
 Јавно отварање  допуне понуда обавиће се у просторијама Геронтолошког центра 
„Нови Сад“, у Новом Саду, Фрушкогорска бр.32, Дом на Лиману, последњег дана рока за 
подношење допуне понуде  назначеног у Позиву за подношење допуне понуде упуђеном 
понуђачу и евентуалним обавештењима о продужењу рока за подношење допуне понуде, 
обављеним на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца 
www.gerontns.co.rs. 

Представник понуђача може учествовати у поступку отварања допуне понуде уз 
прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању  допуне понуде, а 
које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено 
овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 
 

4. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом 
на адресу: Геронтолошки центар „Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад, 
препоручено са повратницом, на е-маил grozdana.pesut@gerontns.co.rs или факсом на број 
021/6350-782, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема 
захтева за заштиту права. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.gerontns.co.rs/
mailto:grozdana.pesut@gerontns.co.rs
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са члана 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које 
наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 
149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или 
одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана 
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу 
се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу 
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 
7) потпис подносиоца. 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, као и 
да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се 
налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 Као доказ о уплати таксе прихватиће се: 
 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 120.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1.  
 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава);  
 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 
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 Образац  ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ДОПУНЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће потврду о пријему допуне понуде издати само понуђачима који допуну понуде 
доставе непосредно – директно на наведену адресу Наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему допуне понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом 
или преко курирских служби. 

 
 
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   и з д а ј е    с е 
 

 

ПОТВРДА     О    ПРИЈЕМУ     ДОПУНЕ   ПОНУДЕ 
 

За учешеће у преговарачком поступку са објављивањем позива за 
подношење понуда за јавну набавку   добара – технички материјал, ЈН ППСОП 
09/2018. 
 
 

Овом  потврдом  Наручилац, Геронтолошки центар «НОВИ САД»  из Новог 

Сада, ул. Фрушкогорсака бр.32, потврђује да је дана _____._____.2018. године, од стране 

__________________________________ (име и презиме), као овлашћеног представника 

Понуђача __________________________________________________________________ из 

________________________ ул. ______________________________________ бр._____, 

предата  П О Н У Д А  за  ЈН ППСОП 09/2018,  код Наручиоца евидентирана и заведена 

под бр.____________ од _____._____.2018. године, време пријема ________ часова. 

 
 

 

 
                                                                                       За Наручиоца: 
 

                                                                   ____________________ 
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ПОДНОСИЛАЦ: 
    (попуњава  Понуђач) 

 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД“ 
21 000   Н О В И    С А Д 

ул. ФРУШКОГОРСКА бр.32 
 
 

ДОПУНА ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - 

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ,  
ЈН ППСОП 09/2018   

НЕ  ОТВАРАТИ  !  
 

 
Датум и сат подношења 
     (попуњава  Наручилац) 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


