
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-16-9/2018 

Дана: 02.08.2018  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење 

поступка јавне набавке потрошног материјала за потребе микробиолошке дијагностике 

за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије доноси : 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЈНМВ  16/2018 
 
 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку потрошног материјала за 

потребе микробиолошке дијагностике за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из 

Инђије у бодовању по основу критеријума „Рок Испоруке“  тако што се на страни 15 

конкурсне документације уместо: 

2.РОК ИСПОРУКЕ...........................................20 ПОНДЕРА 
Рок испоруке: максимално 20 пондера 
Бодовање се врши на следећи начин: 

- Од 0 до 1 дана&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..   20пондера 
- Од 1 до 2 дана &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&............    15 пондера 
- Од 2 до 3 дана &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...       10 пондера 
- Од 3 до 5 дана ............................................................................................5 пондера 
- Више од 5 дана &&&&&&&&&..............................&&&&&.     0 пондера 

 

сада стоји  

2.РОК ИСПОРУКЕ...........................................20 ПОНДЕРА 

Рок испоруке: максимално 20 пондера 

Бодовање се врши на следећи начин: 

- Од 0 до 1 дана…………………………………………………………..   20 пондера 

- Од 2 до 3 дана …………………………………………………............     10 пондера 

- Од 4 до 5 дана ………………………………………………………...       5 пондера 

- Више од 5 дана ………………………..............................…………….     0 пондера 

 

 У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена  

конкурсна  документација на страни 15 конкурсне документације у бодовању по 

основу критеријума „Рок Испоруке“која је саставни део ове одлуке. 

  

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 



 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
Начин примене методологије доделе пондера укупна цена добара: 
 
1. НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА .................80 ПОНДЕРА 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по 
формули: 

Најнижа понуђена укупна цена * 80 
Укупна цена из понуде која се рангира 
 

2. РОК ИСПОРУКЕ...........................................20 ПОНДЕРА 
Рок испоруке: максимално 20 пондера 
Бодовање се врши на следећи начин: 

- Од 0 до 1 дана…………………………………………………………..   20 пондера 

- Од 2 до 3 дана …………………………………………………............     10 пондера 

- Од 4 до 5 дана ………………………………………………………...       5 пондера 

- Више од 5 дана ………………………..............................…………….     0 пондера 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија  
биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број пондера по основу 
критеријума „Најнижа понуђена укупна цена“ као једног од елемената 
критеријума. 
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера по критеријуму 
„Најнижа понуђена укупна цена“ биће изабрана понуда оног понуђача који има  
већи број пондера по основу критеријума „Рок испоруке“ као једног од 
елемената критеријума. Уколико две или више понуда имају једнак број 
пондера по критеријуму „Рок испоруке“ биће изабрана она понуда понуђача који  
је најпре доставио понуду наручиоцу ( деловидни број понуде). 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, , као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља X). 
 
 
 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, (односно оквирног 

Страна 15 од 26 


