
Позив за подношење понуда 
 

Набавка добара – набавка канцеларијског материјала обликована по партијама 

 

Јавна набавка мале вредности број: 27/15/ЈНМВ  

 

1. Геронтолошки центар 

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31 

Интернет страница: www.gcsu.co.rs 

2. Врста наручиоца: Установа социjалне заштите 

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по 

партијама и то: 

- партија 1 – Радни прибор 

- партија 2 – Писаћи прибор 

4. Ознака из општег речника набавке:    30192000 – Канцеларијски материјал 

5. Критеријум за доделу уговора: “економски најповољнија понуда” 

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је 

конкурсна документација доступна: Портал УЈН и интернет страница 

Геронтолошког центра из Суботице: www.gcsu.co.rs 

7. Aдреса и интернет адреса државног органа или организације где се могу 

благовремено добити  исправни подаци о: 

-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве  

Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.  

Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне  

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне  

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају  

ови органи;  

-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже  

Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs. (Министарство  

пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26,  

Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs. );  

-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад,  

запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. Интернет  

адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, 

подносе се у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца: Геронтолошки 

центар 24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31, са обавезном назнаком на лицу 

коверте или кутије“ Не отварати- понуда за ЈНМВ добара – канцеларијског 

материјала  обликовану по партијама бр. 27/15/ЈНМВ партија 1 и 2 

            путем поште или лично. На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив  

            и адресу понуђача , број телефона и име особе за контакт.  

            Рок за подношење понуда је : 05.08.2015. до 11,00 часова 

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 

05.08.2015. године  у 11,30 часова у радним просторијама Геронтолошког центра 

у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица. 
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања 

понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања 

http://www.gcsu.co.rs/


понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда издато и потписано од стране  овлашћеног 

лица понуђача. 

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора  је: 5 дана од дана отварања понуда. 

12. Лице за контакт: 

     Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, тел. 024/644-425, факс 

024/556-030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 

     мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030,  

е-mail адреса milan@gcsu.rs. 

 

mailto:milan@gcsu.rs

