РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КИКИНДА
БРОЈ: 91/5
ДАТУМ:24.02.2016.год.

На основу чл.57.и 60., а у вези са чл. 39. Закона о јавним набавкама( «Сл.гласник РС» бр.
124/12, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку Геронтолошког центра Кикинда, сачинила је
и упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ДОБАРА
- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (ЈНМВ 01/2016)-

позивамо понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном документацијом
1.Назив наручиоца: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Адреса наручиоца: Кикинда, Генерала Драпшина 99
Интернет страница наручиоца:Е-mal: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs
Врста наручиоца: установа социјалне заштите за смештај корисника
2. Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
3. Врста предмета: добра .
3. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке су добра - Електрична енергија
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000- електрична енергија
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
5. Начин преузимања конкурсне документације:
 Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација се може
преузети на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rsпонуде
 на интернет страници Геронтолошког центра Кикиндаа www.gckikinda.org.rs
6.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл.:
•
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs.

•
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Београд, Руже Јовановића 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs.
•
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.
7.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуде је 04.03.2016.године до 11,00 часова
Понуде са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или непосредно (лично) у
канцеларију административног радника (радно време је од понедељка до петка од 07.00 до 15.00
часова), у затвореној коверти , на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са
сигурношћу тврдитида се први пут отвара.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу наручиоца: Геронтолошки центар Кикинда,
Генерала Драпшина 99, са назнаком «Понуда за струју“ ЈНМВ број 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“
Понуђач на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и
презиме као и број телефона особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се благовременом и
узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да
се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда
подноси неће се разматрати.
Писане понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда са варијантама није дозвољена
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
8.Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
дана 04.03.2016.године (петак) са почетком у 11,15 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца у ул. Генерала Драпшина 99,. у Кикинди.
9) У поступку отварања понуда активно могу учествовати представници понуђача који оверено
овлашћење или пуномоћ за учествовање у поступку отварања понуда доставе Комисији до почетка
отварања понуда.
9). Одлука о доделу уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда и
достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

10). Лице за контакт:
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, можете тражити
писаним путем на адресу Наручиоца- Кикинда, Генерала Драпшина 99.или путем e-mail-a:
branka.ivanisevic@gckikinda.org.rs.
Лице за контакт Иванишевић Бранка, тел. 0230/434-675; 0230/401-461
Комуникација упоступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Комисија за јавну набавку

