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 На основу члана 55. члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС« бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 15/16/ОП 

број 593/04/ЈН  од 24.06.2016. године 

 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА 

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара – Набавка материјала са услугом електричних 

поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по партијама 

( број 15/16/ОП) 

 

1. Назив наручиоца: Геронтолошки центар, Суботица 

 

2. Адреса наручиоца: 24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31 

 

3.Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 

 

4. Врста наручиоца: Установа социјалне заштите – индиректни корисник буџетских 

средстава. 

 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

 

6. Врста предмета: добра. 

 

            7. Опис предмета јавне набавке: Набавка материјала са услугом  електричних 

поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по партијама 

                 Јавна набавка је обликована по партијама и то: 
Партија  1-Фрижидери, замрзивачи и расхладне коморе       

      Партија 2-Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле на пару за 

пеглање веша и машине за прање посуђа                       

Партија   3-Клима уређаји-сплит системи и мулти системи         

Партија 4-Централни клима системи и вентилациони каналски системи (праона, 

трпезарија, Јединица појачане неге 

Партија   5-Електрични уређаји за обраду и припрему хране  

Партија   6-Електрични бојлери, термоакумулационе пећи и циркулационе 

                 пумпе 

                 Партија    7-Усисивачи, машине за прање и чишћење подова                        

 

8. Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

      31000000 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал;расвета        

 

9. Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“. 

 

10. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може 

преузети и са сајта наручиоца као и са Портала Управе за јавне набавке. 
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   11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси 
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

        У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да 

         се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.   

         Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000  

         Суботица, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара- Набавка материјала са  

         услугом услугом  електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја),  

         по партијама , број 15/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  

дана 28.07.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и 

сат  за подношење понуда је 29.08.2016. године до 11,00 часова. Неблаговремене понуде се 

неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене Понуђачу, са назнаком да 

је понуда поднета неблаговремено. 

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

29.08.2016. године  у 11,30 часова у радним просторијама Геронтолошког центра у  

Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица.  

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 

лице.У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 

понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу 

предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

14. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Наручилац ће одлуку о 
додели уговора донети у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

15. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где 

се могу благовремено добити исправни подаци о: 
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија и привреде), 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 енергетике, развоја и заштите 
животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: 
www.merz.gov.rs. ); 
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

16. Лице за контакт:     
Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 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 
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