
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

НАРУЧИЛАЦ:  
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Сокобањска 17а, 
Београд 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: 
www.sbcprn.com 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА:  
Здравствена установа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2018. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Набавка добара – гориво за возила Специјалне болнице за церебралну парализу и 
развојну неурологију. 
Назив и ознака из општег речника: 09100000 – горива. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима 
критеријумима: 
 
Ред. 
бр. КРИТЕРИЈУМ 

Број 
бодова 

1. Цена  80 

2. Распрострањеност продајне мреже на територији Републике Србије 20 

                                                     У к у п н о: 100 
 
У случају да после оцењивања понуда две или више прихватљивих  понуда остваре једнак 
број пондера, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број 
пондера на основу критеријума цене. 
Уколико две или више прихватљивих  понуда остваре једнак број пондера и имају исту 
најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба (извлачења из 
„шешира“) у присуству овлашћених представника понуђача и чланова комисије, о чему ће 
бити сачињен записник. 
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
 
Конкурсна документација за ову набавку се може преузети и доступна је на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца: 
www.sbcprn.com. 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК:  
 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом наручиоца и конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку. Понуђач подноси понуду непосредно 
(предајом на писарници Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну 
неурологију, Сокобањска 17а - канцеларија Одељења за административне, правне и опште 
послове) или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу 
Наручиоца: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, ул. 



Сокобањска 17а, Београд, у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавку Управе за јавне набавке, и то најкасније до 13.06.2018. 
године, до 9.30 часова, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – горива за 
возила Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, број М-
07/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача.  
 
Браговременим се сматрају понуде који су примљене од стране Наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. Неблаговремене понуде се неће отварати и по 
окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено.  
 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:  
 
Понуде ће бити отворене јавно, према редоследу приспећа, последњег дана истека рока за 
подношење понуда, односно у среду,  13.06.2018. године, у  10.30 часова, на адреси 
Наручиоца. 
 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:  
У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Представници понуђача, осим законског заступника предузећа, који ће 
присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење оверено 
печатом и потписано  од стране овлашћеног  лица понуђача за учешће у поступку 
отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. У 
противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 
отварања понуда. 
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Добрила Лукић, дипл.правник,  e-mail: pravnasluzba@sbb.rs  


