
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60 став 1. 

тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. “, 

бр.124/1214/15 и 68/15)  

 

 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

ПОЗИВА 

Сва заинтересована лица да поднесу 

ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Набавка машине за 

прање веша у поступку јавне набавке мале вредности бр.  

1.1.12./2018 
 

Назив наруциоца: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  
 
Адреса наруциоца: Краља Милана IV- ог  број 90.  34000 Крагујевац 
 
Интернет страница наручиоца: www.gerontoloski-kg-rs 
Врста наручиоца: установа социјалне заштите 
 
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Испорука и монтажа  опреме за вешерај за потребе  ГЕРОНТОЛОШКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  , Краља Милана IV- ог  број 90.  34000 
Крагујевац 
Назив и ознака из општег речника набавке: 39713200 Машине за прање 
веша. 
 
У случају подношења понуде са подизвођачем проценат вредности 
набавке који се извршава преко подизвођача: не може бити већи од 
50%. 
 
Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу 
уговора: 
 најнижа понуђена цена 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет  
адреса где је конкурсна документација доступна:  
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети: 
- са интернет странице наручиоца : www.gerontoloski-kg-rs 



  
- са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду може поднети непосредно  у пословним просторијама 
наручиоца  у Крагујевцу, ул. , Краља Милана IV-ог  број 90.  34000 
Крагујевац у пријемној служби, односно у канцеларији секретарице 
наручиоца  или путем поште   на адресу:  

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Краља Милана IV- ог  
број 90.  34000 Крагујевац. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти 
или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара . 
Понуда мора бити са  назнаком  на предњој страни:,,Понуда за јавну 
набавку добара  – набавка машине за прање веша, ЈН бр. 1.1.12./2018 - 
НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача . 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда. 
  
Рок за подношење понуда је 28.11.2018. године до 10,00 часова  . 
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом 
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће 
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу 
уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да 
ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе 
поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, 
односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење 
понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није 
релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 
 
Место, време, и начин отварања понуда: 

Отварање понуда ће се обавити у малој ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 

КРАГУЈЕВАЦ у Крагујевацу, Краља Милана IV- ог број 90. 34000 
Крагујевац.дана је 28.11.2018.године у  10,30 часова  Отварање понуда је 
јавно. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.  
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 
поступку отварања понуда:  
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представник понуђача пре почетка поступка 
отварања понуда мора предати комисији за јавну набавку писано 
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и 
потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.  
 



Рок за доношење одлуке:  
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од  10 
дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на 
Порталу јавних набави и на својој интернет страници  у року од три дана 
од дана њеног доношења. 
 
Лицe за контакт:  
Ранко Ратковић , Службеник за јавне набавке 
еmail: gc.bemus@gmail.com  
 


