
Број: 403/6 

Дана : 12.06.2020. године 

 

На основу чл. 57.и 60. a у вези чл

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну

упућује следећи 

ПОЗИВ

Број

                                                                    

УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ

   

позивамо понуђаче да поднесу писане

конкурсном документацијом 

1) Подаци о наручиоцу:  
 Назив ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

       Адреса наручиоца: Кикинда, Генерала

       Интернет страница наручиоца

       Наручилац није обвезник ПДВ

Средства за набавку обезбеђена су

 

2)    Врста наручиоца: установа социјалне

 

3) Врста поступка јавне набавке

 

4) Циљ поступка 

     Предметна јавна набавка се спроводи

     Уговор ће бити закључен са понуђачем

 

5)     Опис предмета јавне набавке

УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ

                   у Кикинди, Ђуре Јакшића

  

         Назив из општег речника набавке

            31625200.уградња система за детекцију

 

6) Набавка није  обликована по партијама

 

7)  Ова јавна набавка није резервисана

радно оспособљавање, професионалну

 

8) Подношење електронске понуде

 

ГeнeрaлaДрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл.

у вези чл.39. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС

Комисија за јавну набавку Геронтолошког центра Кикинда

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  ЗА   

Број јавне набавке ЈНМВ бр. 7/2020   

                                                                    Набавка радова                             

СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ПРИХВАТИЛИШТЕ

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА 

        

поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  КИКИНДА,  

Кикинда, Генерала Драпшина 99,  

наручиоца:- www.gckikinda.org.rs 

обвезник ПДВ 

обезбеђена су из буџета локалне самоуправе   

установа социјалне заштите за смештај корисника. 

јавне набавке :  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор

јавне набавке  радова 

СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ПРИХВАТИЛИШТЕ

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА 

Ђуре Јакшића 53  

речника набавке :  

система за детекцију и дојаву пожара 

по партијама 

није резервисана за установе, организације или привредне субјекте

професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица

електронске понуде није допуштено. 

 
ГЕРОНТОЛОШКИЦЕНТАРКИКИНДА 

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

Сл гласник РС» бр. 124/12, 

Кикинда, је сачинила и 

ПРИХВАТИЛИШТЕ 

утврђеним овим позивом и 

јавној набавци.  

додели уговор. 

ПРИХВАТИЛИШТЕ 

привредне субјекте за 

инвалидних лица    

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs 



    9)  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

  10). Начин преузимања конкурсне документације:  
            Конкурсна документација може се преузети : 

- Са Портала јавних набавки :portal.ujn.gov.rs 

- на интернет страници Геронтолошког центра Кикинда www.gckikinda.org.rs  

11. 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. 

 

     12)   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

       Рок за подношење понуде је  23.06.2020. године, до 10:00 часова без обзира на начин 

достављања 

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

бити  јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и потписана од 

овлашћеног лица понуђача.  

 Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део 

конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, 

понуду чини неисправном.  

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити 

путем поште или  лично на портирници на адресу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  КИКИНДА, 

23300 Кикинда,  Генерала Драпшина бр.99. 

Радно време  је од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова.  

 Понуде на портирници се предају у периоду од 10-15 часова.   

 

Понуде се достављају у затвореној коверти на начин да се приликом отварања пошиљке може са 

сигурношћу тврдитида се први пут отвара. На коверти је обавезна назнака «Понуда -дојава 

пожара,    ЈН МВ. 7/2020  -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 

полеђини пошиљке назначити да се ради  о групи понуђача и  навести називе и адресе свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Неблаговремене понуде неће бити разматране и по окончању поступка  отварања понуда ће битри 

враћене понуђачу  са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 

Пошиљке које нису затворене и немају назнаку на коверти по упутству – да се зна да се ради о 

понуди за набавку, неће бити заведене као понуде и неће се разматрати.  

Наручилац неће сносити последице за отварање пошиљке пре рока за отварање понуда, уколико 

иста није затворена и нема назнаку по овом упутству- да се ради о јавној набавци. 



 

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. Понуда се сматра 

благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 23.06.2020. године, у 10:00 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 

 

13).Место, време и начин отварања понуда 

Отварање понуда је јавно.  Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, дана 

23.06.2020. године са почетком  у 10,15 часова, у просторијама наручиоца у Кикинди,  Браће 

Лаковић бр.35 у Кикинди-уколико понуђачи најмање сат времена пре отварања понуда најаве 

присуство отварању понуда-уз коришћење личних заштитних средстава, односно у Кикинди 

Генерала Драпшина 99 уколико понуђачи не најаве присуство отварању понуда. 

присуство отварању понуда најавити на тел 0230/315-066  или на mejl: kikindagc.ust@minrsz.gov.rs 

14) У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача који оверено овлашћење или пуномоћ за учествовање у поступку отварања понуда 

доставе Комисији до почетка отварања понуда. 

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од дана окончања 

поступка јавног отварања понуда, односно одмах присутним понуђачима. 

15).   Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда, 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 

(три) дана од дана доношења.   

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор у 

складу са законом,  

16) Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се доставља  Републичкој 

комисији,  са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНМВ , набавка 7/2020.“  

Захтев за заштиту права се подноси у складу са  чланом 149. Закона. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије   

уплати таксу у износу од 60,000 дин . 

Као доказ о уплати таксе  доставља се: 

1) Потврда банке ,која садржи :печат банке, податак да је налог за пренос реализован, датум 

извршења  налога о извршеној уплати  таксе из чл. 156 ЗЈН, износ таксе, број рачуна: 840-

30678845-06, шифра плаћања 153, или 253, позив на број:подаци о броју набавке;  сврха уплате: 

такса за ЗЗП, назив наручиоца, број јн;  корисник : буџет Републике Србије; назив уплатиоца, 

односно подносиоца захтева, потпис овлаштеног лица банке и 

2) Налог за уплату-први примерак 

3) Потврду издату од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор-за 

подносиоце који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора 

код Управе за трезор 



4) ПотврдуНБС за подносиоце који имају отворен рачун код НБС. 

 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци 

 

17) Лице за контакт: 

Лице за контакт Иванишевић Бранка, тел. 0230/434-675 

e-mail-a: branka.ivanisevic@gckikinda.org.rs. 

 

Комуникација упоступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл.20. ЗЈН. 

     

             ОБАВЕШТЕЊЕ: 

        ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 

 

Kомисија за јавну набавку 7/2020 


