
1 од 2 
 
 

Апотека Суботица 

Матије Гупца 26. 

24000 Суботица 

Број: II-11/915-1 

Датум: 10.03.2014. 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Предмет јавне набавке су услуге – Услуге електричара за потребе Апотеке Суботица, за 

период од 1 године, шифра 50532000, ЈНМВ 4/14. 

 

Наручилац:  

Апотека Суботица, Матије Гупца 26. 24000 Суботица позива заинтересоване понуђаче да 

припреме и поднесу понуде у складу са законом и конкурсном документацијом коју вам у 

прилогу достављамо.  

Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавли и на wеб сајту 

Апотеке Суботица www.apotekasubotica.rs 

Предмет јавне набавке: услуге – Услуге електричара за потребе Апотеке Суботица, за 

период од 1 године, шифра 50532000, ЈНМВ 4/14. 

 

Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке малих вредности у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр.124/12) и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за предметну јавну набавку 

је објављен на Порталу Управе за јавне набавке и wеб сајту Наручиоца 

www.apotekasubotica.rs 

 

Рок и начин подношења понуда: 

Понуде се достављају у запечаћеним ковертама уз назнаку: "Понуда за јавну набавку мале 

вредности ЈНМВ 4/14 - не отварати", на адресу: Апотека Суботица, Матије Гупца 26. 24000 

Суботица, до 27.03.2014. године до 11.00 часова. На коверти навести тачан назив и адресу 

понуђача, контакт телефон и особу за контакт. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.  

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин који је Законом одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 

назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  По истеку 
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рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити мења своју понуду. 

 

 

 

Време и место отварања понуда:  

Јавно отварање понуда одржаће се 27.03.2014. године у 11.30 часова, на адреси 

Наручиоца, Апотека Суботица, Матије Гупца 26. 24000 Суботица 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да 

Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће 

у поступку јавног отварања понуда.  

 

Критеријум за оцену понуда: Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија 

понуда“ према следећем: 

а.  цена 0-75 пондера 

б.  услови плаћања 0-10 пондера 

ц.  Гаранција на уграђене делове и рад 0-15 пондера 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају исти број пондера, биће изабрана 

понуда понуђача који има мању укупну вредност без ПДВ-а, а ако имају исту укупну вредност 

без ПДВ-а биће изабрана понуда понуђача која има дужи гарантни рок, а ако је и гарантни 

рок исти, биће изабрана понуда понуђача који има дужи рок плаћања. 

 

 

Рок у којем ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора:  

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена према члану 108. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац ће донети у року 10 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

 

Лице за контакт:  

Миленко Халугин, маст.екон. 

телефон: 024/555-470 и e-mail: milenkoh@apotekasubotica.rs 

 


