
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 

КАЊИЖА 

Број : 01-551-76/2019-I 

Дана : 10.06.2019. године 

К А Њ И Ж А 

Алеја кестенова бр. 14. 

Тел./факс : 024 / 874 - 279   

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца:                Геронтолошки центар Кањижа  

Адреса наручиоца:     Алеја кестенова бр.14, Кањижа, 24420 

Интернет страница наручиоца:   www.gerontk.оrg.rs 

Врста наручиоца:     Установа социјалне заштите 

Врста поступка:   Поступак мале вредности 

Врста предмета:    Добра  

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка добра – електрична енергија за потребе Геронтолошког центра Кањижа 

ЈНМВ број 03/2019 

 

Ознака из општег речника набавке:  09310000 – Електрична енергија 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 

Kонкурснa документацијa се може преузети са Портала јавних набавки, са интернет 

странице наручиоца www.gerontk.org.rs.  

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворена на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  

Понуду доставити на адресу:  

Геронтолошки центар Кањижа 

Алеја кестенова бр.14, 24420 Кањижа. 

са назнаком:  

„Понуда за јавну набавку добра - електричнe енергијe, ЈНМВ бр. 3/2019  НЕ 

ОТВАРАТИ“.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

17.06.2019. године до 9:00 часова..  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. 

Понуду 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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, 

http://www.gerontk.оrg.rs/
http://www.gerontk.org.rs/


неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се 17.06.2019. године у 09:30 часова, на адреси 

наручиоца: Геронтолошки центар Кањижа, Алеја кестенова бр.14, 24420 Кањижа.  

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања  

понуда: 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, предају 

комисији за јавну набавку наручиоца писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано 

од стране одговорног лица понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке:  

Рок за доношење одлуке је 3 (три) дана од дана отварања понуда. 

 

Лице за контакт: Јелена Радин, mail адреса: kanjizagc.ust@minrzs.gov.rs  

 

 

 

 

 
 

 

 

                  В.д  директора 

        

            

           Јелена Петровић Глишић,с.р. 
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