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Предмет: Позив за допуну  понуде у преговарачком поступку  

                  са објављивањем позива за подношење понуда 

 

 

На основу члана 35. став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама Општинска управа општине 

Љубовија покренула је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда 

за јавну набавку: Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са 

стационаром), редни број ЈН 28/2020. 

Овим путем Вас позивамо да учествујете у поступку и поднесете понуда за јавну 

набавку рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром), редни 

број ЈН 28/2020. 

 

Основни подаци о јавној набавци: 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа  општине Љубовија, 

Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, www.ljubovija.rs  

Врста наручиоца: градска и општинска управа 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда на осну члана 35. став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама 

 Разлози за примену преговарачког поступка:  
Општинска управа општине Љубовија, као наручилац, спровела је отворени поступак јавне 

набавке  добара - набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са 

стационаром), редни број ЈН 11/2020 (заводни број јавне набавке: 404-12/2020-04). У року за 

подношење понуда поднета је једна понуда и то: заједничка понуда Предузеће за промет и 

заступање „АB TRADE“ доо Београд, Мите Ценића 11, 11010 Београд – Носилац посла и 

„ВИСАРИС“ доо Београд, Батајнички друм 10-ти део, 1б – члан групе. Комисија је у поступку 

стручне оцене понуда утврдила да вредност понуде прелази процењену вредност јавне 

набавке, што понуду чини неприхватљивом и представља разлог за одбијање исте. Такође, 

Комисија је уочила недостатак у Споразуму о заједничкој понуди – чланови групе су 

споразумели да ће сваки члан издати рачун сразмерно износу своје испоруке, што представља 

недостатак Понуде, јер је у Конкурсној документацији наведено да је споразумом потребно 

уредити и регулисати питања, односно навести податке, између осталих, о понуђачу који ће 

издати рачун, као и о рачуну на који ће бити извршено плаћање, из чега произилази да не 

могу сви чланови групе да издају рачуне. Такође, у Обрасцу понуде као и у Моделу уговору 

http://www.ljubovija.rs/


предвиђено је да се унесе јединствена цена за набавку рендген апарата, тако да мора да се 

изда један рачун на целокупан износ Понуде. Обзиром да је у Моделу уговора, као рачун на 

који ће се извршити плаћање наведен рачун Носиоца посла „AB TRADE“ doo Beograd, то  

напред наведени недостатак у Споразуму није оцењен као битан, који утиче на 

прихватљивост понуде. Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда констатовала да 

понуђач испуњава све обавезне и додатне услове за учествовање у поступку јавне набавке, 

као и да понуда у потпуности одговара траженим техничким карактеристикама. Општинска 

управа општине Љубовија, на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну 

набавку, донела је Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке из разлога што је у 

поступку поднета једна понуда, која је одбијена као неприхватљива.  Одлука је објављена на 

Порталу јавних набавки и званичној интернет страници наручиоца, дана 29.05.2020. године. 

Чланом 35. став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама прописано је да 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 услове 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.  

Чланом 5 став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова предвиђено је да у 

преговарачком поступку на основу члана 35. став 1 тачка 1) Закона, у ситуацији када 

наручилац 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, наручилац уместо конкурсне 

документације припрема позив за допуну понуда које су у отвореном, рестриктивном или 

квалификационом поступку или конкурентном дијалогу оцењене као неприхватљиве, који 

садржи елементе који су неопходни за допуну понуда, као и елементе уговора о којима ће се 

преговарати и начин преговарања.  

 

Позив за подношење понуда упућује се следећем понуђачу: 
Предузеће за промет и заступање „АB TRADE“ доо Београд, Мите Ценића 11, 11010 Београд 

– Носилац посла са чланом групе „ВИСАРИС“ доо Београд, Батајнички друм 10-ти део, 1б . 

С обзиром на то да наручилац позива само понуђача који је једини учествовао у отвореном 

поступку да допуни своју понуду тако да је учини прихватљивом, није дужан да објави позив 

за подношење понуда. Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке 

спецификације и критеријум за доделу уговора исти су као у претходном отвореном 

поступку. 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  нови, 

дигитални рендген за потребе Дома здравља „Љубовија“ (са стационаром)  

Назив и ознака из општег речника набавке: 33111000 – рендгенски уређаји 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

Начин преузимања позива, односно интернет адресa на којој је позив доступан: Позив за 

допуну понуде је доступан на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

www.ljubovija.rs . Истовремено, позив ће бити упућен понуђачу који је учествовао у 
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првобитно обустављеном отвореном поступку . 

Начин подношења понуде и рок: Понуда се може доставити лично или путем поште, на 

адресу Наручиоца – Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 

Љубовија, сваког радног дана од 07 до 15 часова и морају се налазити у затвореној коверти са 

назнаком - „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка добара – Набавка рендген апарата за 

потребе Дома здравља „Љубовија“ (са стационаром), редни број ЈН 28/2020“. Понуђач је 

дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.  

Крајњи рок за подношење понуда је 22.06.2020. године до 13,00 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 22.06.2020. 

године у 13,30 часова у просторијама Oпштине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 

Љубовија, уз присуство овлашћених представника понуђача, а одмах након отварања понуда 

спроводи се и поступак преговарања.  

    Преговарање ће се спровести на следећи начин: 

- након отварања писане понуде, обавиће се непосредно преговарање у једном кругу 

између представника понуђача и Комисије наручиоца са вођењем записника о преговарању. 

Након отварања понуде, понуђач ће бити позван да се још једном изјасни на записник о цени 

предметне набавке. Када се понуђач изјасни да је дата понуда коначна, поступак преговарања 

је окончан. 

- присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда и 

преговарања, потписују Записник о отварању понуда и Записник о преговарању, у коме се 

евидентира и њихово присуство. 

- ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће 

се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

Поступак отварања понуда и поступак преговарања спроводи Комисија образована решењем 

Наручиоца. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда и поступку преговарања: Представници понуђача који присуствују јавном отварању 

понуда, морају да доставе Комисији заведено и потписано овлашћење за учешће у поступку 

отварања предметне јавне набавке и поступку преговарања, у противном наступају као 

јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 

приговора и др). Власник који жели да учествује у поступку отварања понуда као овлашћени 

представник понуђача, такође мора доставити Комисији овлашћење. За поступак преговарања 

такође мора постојати писано овлашћење. 

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у 

року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.  

Лица за контакт: Никола Полић, дипл. инж. електротехнике, представник ДЗ Љубовијател. 

015/561-826 локал 23, моб. 060/4203083 и Ана Радоичић, дипл. правник, службеник за јавне 

набавке Општинске управе општине Љубовија, тел. 015/561-411, факс 015/562-870, сваког 

радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова. 

НАПОМЕНА: Имајући у виду да је у претходном отвореном поступку јавне набавке који је 

обустављен понуђач „АB TRADE“ доо Београд, Мите Ценића 11, 11010 Београд – Носилац 

посла са чланом групе „ВИСАРИС“ доо Београд, Батајнички друм 10-ти део, 1б доказао да 

испуњава све обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, као и све 

тражене техничке карактеристике за добро које нуди, није у обавези да поново доставља 



доказе о испуњености услова и техничких карактеристика, већ је потребно да своју Понуду, 

која је одбијена као неприхватљива, допуни тако да је учини прихватљивом.    

Прилог: Образац понуде и Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

 

Број: 404-30/2020-04 

Датум: 16.06.2020. године 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

  



I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ–ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ 

ПОНУЂАЧА 

 

СЕДИШТЕ 
 

АДРЕСА СЕДИШТА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ  

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА 

ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И 

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ  

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 



3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

СЕДИШТЕ 
 

АДРЕСА СЕДИШТА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 
 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-

mail) 

 

ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА 
 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

  



4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ  

ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

СЕДИШТЕ 
 

АДРЕСА СЕДИШТА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 
 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) 
 

ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

  



5. ПОНУДА 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ПП  ОО  НН  УУ  ДД  АА  

  

ЗЗАА  ЈЈААВВННУУ  ННААББААВВККУУ  ДДООББААРРАА::  

Набавка рендген апарата за потребе Дома здравља Љубовија (са стационаром) 

Број јавне набавке  28/2020 

 

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда 

 

Број понуде: ___________________                  Датум понуде:_____. _____.2020. 

                       (заводни број понуђача) 

 

 

 

ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ::  

 

  

ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ    ((ббеезз  ППДДВВ--аа))  

                                     

динара 

  

ППДДВВ    динара 

                          УУККУУППННОО  ССАА  ППДДВВ--оомм (исказати са свим 

обрачунатим пратећим трошковима)  
                                      

динара                                                                                        

 

 

Понуђени тип уређаја (марка, модел, ознака  и сл.): _____________________________ 

 

Назив произвођача : _________________________________________ 

 

 

РОК ЗА ИСПОРУКУ : 

Рок за испоруку предмета јавне набавке износи  ___________ календарских дана од дана 

закључења уговора (максимално 120 дана од дана закључења уговора). 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у року од ________ календарских дана од 

извршене испоруке и примопредаје и достављања уредног предрачуна отпремнице. 

 

  (назив понуђача) 

 

(улица и број) 

 

(седиште) 



 

ГАРАНТНИ РОК:  

 

Гарантни рок за испоручено добро износи ___________ месеца/и (мин. 24 месеца) од дана 

извршене примопредаје предметног добра  

 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _______ (минимум 60) дана од дана отварања понуде. 

 

 

ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА: 

 

 

/навести део предмета набавке/ 

_____ % 

 

____________________ динара без ПДВ 

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Датум:          Потпис  овлашћеног  лица 

 

____. ____. 2020. године         М.П.     _______________________  

 

 

  



II ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

 ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 

 

Назив Цена без ПДВ-а 

Вредност рендген апарата  
 

Трошкови активности 

неопходних за стављање у 

функцију рендген апарата 

(прилагођавање просторија и 

пратеће услуге) 

 

                                                             

Укупно без ПДВ-а: 

 

 

ПДВ: 

 

 

Укупно са ПДВ-ом 

 

 

У вредност јавне набавке, поред вредности новог рендген апарата, улазе и трошкови превоза, 

испоруке и монтаже истог, демонтаже, транспорта и складиштења старог апарата и трошкови 

обуке корисника за рад на апарату. Поред напред наведених у вредност набавке улазе и 

трошкови активности неопходних за пуштање у рад апарата и трошкови других пратећих 

услуга на реализацији јавне набавке. 

 

 

            

                Потпис овлашћеног  лица 

Датум:                                                  

____. ____. 2020. године                                              M.П.       _______________________ 

    


