
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у 

даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013) и Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-551-34/2017-I од  01.03.2016. године, број  

01/2017, наручилац упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Предмет  јавне набавке је набавка добара  -  пелене за одрасле и улошци за инконтиненецију за  потребе 

Геронтолошког центра Кањижа. Ознака из општег речника набавки 33700000-Производи за личну 

хигијену  и 39800000 – производи за чишћење и полирање.  Понуђач је у обавези да у понуди наведен 

све тражене податке на Обрасцу понуде, и да образац потпише и овери печатом.  

 Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе из члана 77. о испуњености услова из члана 75. и 

76.  Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. Испуњеност 

обавезних услова понуђач може да докаже писменом изјавом датом под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, на обрасцу Изјаве која чини саставни део конкурсне документације. Испуњање 

додатних услова, понуђач, доказује подношењем тражене документације везане за предмет набавке. 

 Понуде се, са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу 

Наручиоца: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА, 24420 Кањижа, Алеја кестенова бр. 14. На лицу 

коверте мора бити назначен текст „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈН МВ  01/2017“. Понуде могу бити 

послате поштом или достављене лично. На полеђини коверте обавезно је навести назив, адресу, телефон и 

телефакс понуђача, као и име и презиме особе за контакт.  

 Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до дана 13.03.2017. године и најкасније 

до 09,00 часова истога дана. У супротном, понуда ће се сматрати неблаговременом.  

 Понуда се подноси на обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације. Понуда мора 

бити попуњена читко и недвосмислено, оверена печатом понуђача и потписана.  

 Неблаговремене, непотпуне и/или незапечаћене понуде неће се разматрати.  

 Критеријум за оцењивање и избор најбоље понуде је најнижа понуђена цена. 

Јавно отварање понуда ће се обавити, по истеку рока за подношење понуда односно дана 13.03.2017. 

године, у 10,00 часова, на адреси: Геронтолошки центар, ул. Алеја кестенова бр. 14., Кањижа. 

 Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца 

поднети пуномоћ за учешће у поступку отварања понуда.    

 Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од три дана након окончања 

поступка јавног отварања понуда. 

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 8 до 14,00 часова на 

броју телефона 024-874-279. Контакт особа наручиоца је Јањатов Јованка. 

 

С поштовањем,       

 

                               Д И Р Е К Т О Р 

                             Владимир Хајдер      

                                      дипл. правник 

 

 


