
На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 1. 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. 86/2015 и 41/2019) и Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке добара - намирница за 2020. г. за партије 1,5,6,7 број 01-

551-57/2020-I-1, наручилац упућује, дана 03.06.2020.године 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  

за ЈНМВ бр. 02/2020-1 

Наручилац: Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа, Алеја кестенова 14 

 

 

Предмет  јавне набавке је набавка добара - намирница за 2020. г. бр. 02/2020-1 у поступку 

понављања јавне набавке мале вредности за партије 1,5,6,7 за  потребе наручиоца 

Геронтолошког центра Кањижа. Понуде морају у целости бити припремљене у складу са 

конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне 

набавке, а на основу објављеног јавног позива. 

 

 

1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Конкурсна документација је доступна и на Порталу јавних набавки и на интернет адреси 

Наручиоца www.gerontk.rs. 

Наручилац ће одговоре, евентуалне измене и допуне конкурсне документације објавити на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 

НАБАВКИ 

Предмет набавке је набавка добара - намирница за 2020. г., ОРН: 15000000 – Храна, пиће, 

дуван и  сродни производи, обликована у 4 партије. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  

 

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до дана 12.06.2020.године и 

најкасније до 9,00 часова истога дана. 

 

Понуђачи понуду подносе препорученом пошиљком или лично на адресу: Геронтолошки 

центар, ул. Алеја кестенова бр. 14., Кањижа 24420. 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до дана 

12.06.2020. године  до 9,00 часова истог дана, наведеном у јавном позиву и конкурсној 

документацији. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца, 

ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком 

да су поднете неблаговремено.  

 

 

       

 

 

 



 

 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

 

 

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

12.06.2020. године, на адреси : Геронтолошки центар, ул. Алеја кестенова бр. 14., Кањижа, 

према следећем редоследу : 

 

Редни 

бр.  

Назив партије Час отварања понуде 

1 хлеб и пециво 9:30 

5 млеко и млечни производи 9:45   

6 пилеће месо 10:00   

7 свеже месо, изнутрице и сухомеснати производи 10:15   

 

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 10  дана од дана отварања 

понуда. 

 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 
Критеријум за доделу уговора за набавку добара  који су предмет јавне набавке је најнижа 

понуђена цена. 

 

 

         в.д. директора  

     Јелена Петровић Глишић 

 


