
грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

Негативне референце 

Наручилац може  одбити понуду  уколико поседује доказе о  негативној референци, у 

смислу одредби чл. 82. ЗЈН.  

Критеријум за доделу уговора.   Најнижа понуђена цена  

 

 

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу 

понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком испоруке.  

Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као 

најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача у којој је одређен дужи гарантни 

рок. 

Рок испоруке изражава се у календарским данима. 

Понуђени рок испоруке и монтаже не може бити дужи од 15 нити краћи од 7 

календарских дана. 

 

Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном 

року до 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча,односно услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,односно у 

наредних шест месеци. 

 

Заштита права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац 

захтева).Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу а истовремено се примерак 

захтева за заштиту права доставља и Републичкој комисији.Захтев за заштиту права 

може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим ако ЗЈН није другачије одређено.Захтев за заштиту права мора да садржи све 

елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а подносилац захтева за заштиту права је 

дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 80.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, 

прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за 

захтев за заштиту права, број јавне набавке Д 15-34“.Захтев  за  заштиту  права  којим  се  

оспорава  врста  поступка,  садржина позива  за подношење понуда и конкрсне 

документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца 

најкасције седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања, а у поступку мале вредности и квалификационом поступку  ако је примљен 

од стране наручиоца три дана пре истека 
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33. 

радне плоче је 40мм, преко ојачане 

сирове иверице са слојем 

материјала за пригушење буке. 

Дебљина полица је 40мм;   Носећа 

конструкција inox  кутијасти 

профили 40x40x1.2мм увучени у 

односу на радну плочу за 15мм. Руб 

на задњој страни подигнут за 

100мм. Све у комплету са 

штелујућим ПВЦ ножицама.  

Дим.70x70x90цм ком. 1 

 

 
  

34. 

Електрични шпорет , затворен са 

три стране;  Кућиште и горње радне 

површине израђени од нерђајућег 

челика АISI304. Горња радна 

површина мин.60мм, дебљине inoxa 

мин.1,5мм, са радиусом на предњој 

страни .Са 2 спојене пуне плоче 

дим. 300 х 300 мм, са 

температурним ограничивачем; 

Ел.плоче чине једну геометријску 

раван, размак између плоча мањи 

од 8мм; Дугмићи за уклључење и 

регулацију  температуре са 

кућиштем-постељицом;  

Инсталисана снага 5-6,5 кw, 400V 

3N 50 Hz; дим.  40x70x90 цм; CE 

сертификат или одговарајуће 
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35. 

Зидни парохватач                                                          

са филтером и осветљењем; без 

одводних цеви и вентилатора; 

Израђен од водоотпорног и 

киселоотпорног inox-а АISI304 

18/10 дебљине 0.8мм; Са лако 

уклоњивим филтерима са оквиром 

од водоотпорног и киселоотпорног  ком. 1 

   


