
 

 

 
 

Број: 1326/04/JН 

Датум: 06.12.2013.  

       На основу члана 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије 

бр. 124/2012), одговорно лице Геронтолошког центра  доноси: 

 

ОДЛУКУ  

о продужењу рока за подношење понуда за  јавне набавке мале вредности  

112/13/ЈНМВ 

        ПРОДУЖАВА СЕ рок  за поступак јавне набавке мале вредности за јавну 

набавку добара – Набавка ситног инвентара  за потребе  кухиње Геронтолошког 

центрa из Суботице , редни број 112/13/ЈНМВ 

                       1. Назив и адреса наручиоца- Геронтолошки центар , Алеја Маршала 

Тита 31, Суботица  

2.  Предмет јавне набавке: 

 -    добра - 

3. Подаци о јавној набавци: 

      Назив и ознака из општег речника 39311000 – Ситан инвентар у угоститељству 

                        4. Врста поступка – поступак јавне набавке мале вредности 

                        5.   Процењена вредност јавне набавке 

    (без ПДВ-а)                                               75.000,00 динара  

6. Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе 

поступка јавне набавке: 

 Припрема конкурсне документације         до 29.11.2013. 

 Достава јавног позива за давање понуда   до 29.11.2013.    

 Рок за подношење понуда                17.12.2013. године до 14,00 ч. 

 Рок за отварање понуда                    17.12.2013. године у 14,30 ч.                    

 Рок за доношење одлуке о додели уговора 

                                                                                         20.12.2013. године 

 Рок за закључење уговора:у року  од 5 дана 

                                                    протека рока за подношење 

                                                    захтева за заштиту права из 

                                                     члана 149.Закона 

                                                   У случају да је поднета само 



                                                    једна понуда наручилац може 

                                                    закључити уговор пре истека 

                                                   рока за подношење захтева за 

                                                  заштиту права, у складу са чл. 

                                                  112. став 2. тачка 5.) Закона  

                                                           

 Набавка је предвиђена у финансијском плану за 2013. годину. 

 Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбедио је наручилац,  

Геронтолошки центар из Суботице из својих средстава. 

 

           Економска  класификација -  426913 Алат и инвентар 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                             Одговорно лице 

                                                                                      _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Број:  

Датум: 

 

 

 ЗАПИСНИК 

  

О  ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

                                              

 

                 За јавну набавку добара – Набавка радног стола за обраду меса за потребе 

кухиње Геронтолошког центра из Суботице, редни број 101/13/ЈНМВ, процењене 

вредности 55.000,00 динара, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности по позиву за достављање понуда објављеном на порталу Управе за Јавне 

набавке 06.11.2013. године. 

                                             

 

 Поступак отварања понуда спроводи се у радним просторијама Геронтолошког 

центра у Суботици  дана 15.11.2013. године у 13,30 h. 

 

         Отварање понуда спроводи комисија: Славица Кујунџић - председник 

                                                              мр Милан Бакић – службеник за јавне набавке 

                                                                 Данијел  Хорват – члан  комисије 

                                                                 Зоран Пајић – члан комисије 

                   

3. Констатује се да отварању  понуда присуствују доле наведени представници 

понуђача који су поднели пуномоћја: 

 

 

 

Ред. бр.           Понуђач                             Представник                     Пуномоћје број 

1)...........................................................................................................................................                                 

2)............................................................................................................................................

3)............................................................................................................................................

4)........................................................................................................................................... 

  

4. Констатује се да су отварању присуствовали и: 



 

Име и презиме других присутних лица, 

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................._

_______________________________________________________________________ 

5. Благовремено, тј. до дана 15.11.2013. до 13,00 сати, пристигле су понуде 

следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 

 

Број под којим је понуда заведена  Назив или шифра понуђача   Датум пријемаЧас  

 

1079/04/ЈН       „ВОЛАН“ Д.O.O.Суботица                                   07.10.2013.   09,30 

 

1082/04/ЈН       „ METAL GRREN“ Д.О.О. Инђија                        07.10.2013.   11,00 

______________________________________________ _______________________ 

 

Неблаговремене понуде.........нема.. 

6. Број под којим је понуда заведена:                                        ...................................... 

    Назив или шифра понуђача:                                                    .................................... 

    Понуђена укупна вредност без ПДВ-а:                                   ....................................                

    Рок  и начин плаћања                                                               .................................. 

    Рок и начин испоруке                                                               ................................... 

    Гаранција                                                                                   ..................................... 

    Други подаци о понуди:                                                          ...................................... 

   ........................................................................................................................................... 

  Број под којим је понуда заведена:                                        ...................................... 

    Назив или шифра понуђача:                                                    .................................... 

    Понуђена укупна вредност без ПДВ-а:                                   ....................................                

    Рок  и начин плаћања                                                               .................................. 

    Рок и начин испоруке                                                               ................................... 

    Гаранција                                                                                   ..................................... 

    Други подаци о понуди:                                                          ...................................... 

   ........................................................................................................................................... 

  Број под којим је понуда заведена:                                        ...................................... 

    Назив или шифра понуђача:                                                    .................................... 

    Понуђена укупна вредност без ПДВ-а:                                   ....................................                

    Рок  и начин плаћања                                                               .................................. 

    Рок и начин испоруке                                                               ................................... 

    Гаранција                                                                                   ..................................... 

    Други подаци о понуди:                                                          ...................................... 

 

   ........................................................................................................................................... 

 

  Број под којим је понуда заведена:                                        ...................................... 

    Назив или шифра понуђача:                                                    .................................... 

    Понуђена укупна вредност без ПДВ-а:                                   ....................................                

    Рок  и начин плаћања                                                               .................................. 



    Рок и начин испоруке                                                               ................................... 

    Гаранција                                                                                   ..................................... 

    Други подаци о понуди:                                                          ...................................... 

 

   ........................................................................................................................................... 

 

 

7. Недостаци приспели х 

понуда......................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

8. Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак 

отварања   понуда: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

9. Потписи  чланова комисије: 

         1..................................................................................................................................... 

         2.................................................................................................................................... 

         3.................................................................................................................................... 

         4..................................................................................................................................... 

 

10. Потписи  присутних овлашћених представника понуђача 

 

................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

 

11. Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише 

записник: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

12. Поступак отварања  завршен је у .....................часова. 

Записник водио -ла: _____________________  


