
 

Број:497/5 
 Дана:27.12.2016.год. 
 
На основу чл. 57.и 60. a у вези чл.39
и 68/2015), Комисија за јавну набавку 
 
 

Број Јавне набавке     Ј

1)    Подаци о наручиоцу: 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
Адреса: Кикинда, Генерала Драпшина 99.
Интернет страница: www.gckikinda.org.rs
Е-mal:   kikindagc.ust@minrzs.gov.rs
 
2) Врста наручиоца: Установа социјалне заштите за смештај корисника
                На основу Уговора о 
социјалну политику, демографију и равноправност полова 
Геронтолошком центру Кикинда
 
3)  Врста поступка јавне набавке
 
4).Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра
назив и ознака из општег речника:
- апарати за домаћинство.ОРН 
 
5)  Набавка није  обликована по  партијама
 
6)  Ова јавна набавка није резервисана
     оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица
 
     Јавна набавка се спроводи ради 

  
  7)  Подношење електронске понуде није допуштено
 
  8)   Критеријум за доделу уговора:
 
  9). Начин преузимања конкурсне документације: 

 конкурсна документација се може преузети
 - Са Портала јавних набавки 
- на интернет страници
 

10) Начин подношења понуде и рок
      Рок за подношење понуде је 
достављања. 
      Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације.

ГeнeрaлaДрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл.

  

a у вези чл.39. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 
68/2015), Комисија за јавну набавку Геронтолошког центра Кикиндa, је сачинила и упућује следећи

  ПОЗИВ  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 
Адреса: Кикинда, Генерала Драпшина 99. 

www.gckikinda.org.rs 
:   kikindagc.ust@minrzs.gov.rs 

социјалне заштите за смештај корисника 
о додели средстава са АПВ,  Покрајинским  секретаријатом за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова бр.139
Геронтолошком центру Кикинда опредељена су средства за опремање кухиње.

3)  Врста поступка јавне набавке :  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

.Опис предмета јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра- КУХИЊСКА ОПРЕМА 
назив и ознака из општег речника: 

 39700000. 

Набавка није  обликована по  партијама 

Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци 

Подношење електронске понуде није допуштено 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

. Начин преузимања конкурсне документације:  
конкурсна документација се може преузети: 

јавних набавки www.portal.ujn.gov.rsponude 
на интернет страници Геронтолошког центра Кикинда www.gckikinda.org.rs

) Начин подношења понуде и рок 
Рок за подношење понуде је 09.01.2017.године  до 11,00 часова без обзира на начин 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације.

 
ГЕРОНТОЛОШКИЦЕНТАРКИКИНДА 

тeл. 0230/434-675, фaкс0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 
, је сачинила и упућује следећи 

им  секретаријатом за 
139-401-5144/2016-01  

опремање кухиње. 

 

за установе, организације или привредне субјекте за радно    
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица 

www.gckikinda.org.rs  

без обзира на начин 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације.  

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs 



Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити, лично или поштом, на адресу:ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  КИКИНДА, 23300 Кикинда,  
Генерала Драпшина бр.99. 

Понуде се достављају у затвореној коверти,  на којој је обавезна назнака  «КУХИЊСКА 
ОПРЕМА „    ЈН МВ 11/2016  -Не отварати.  
Понуде које нису затворене и немају назнаку на коверти по упутству неће се разматрати. 
 
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и 
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је у обавези да у  понуди 
наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту потпише и овери печатом. 
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. 
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.  
Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 09.01.2017.године до 
11,00 часова. Неблаговремене понуде ће  неотворене бити враћене понуђачу. 
 
Писане понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена 
 
11).    Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење 
понуда, дана 09.01.2017..године са почетком  у 11 часова и 15 минута, у просторијама 
наручиоца у ул. Генерала Драпшина 99,. у Кикинди. 
 
12) 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. 
 
 13).   Одлука о доделу уговора биће донета најкасније у року од 5 дана од дана отварања 
понуда и Објављена на Портали УЈН и интернет страници наручиоца у  року од 3 дана од 
дана доношења одлуке. 
 
14).    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. 
 

 
 

Kомисија за јавну набавку 
 
 
 
 


