
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" 
Број:05/6 
Дана:20.04.2018.  године 
Н О В И    С А Д 
 
 
 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „НОВИ САД“  објављује 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛ,  ЈН ОП  05/2018, отворени поступак   
 

Подаци о наручиоцу: Геронтолошки центар „НОВИ САД“ 

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 

Интернет страница: www.gerontns.co.rs 

Радно време: од понедељка до петка,  од 7.00 до 15.00 часова 

Врста наручиоца: Установа социјалне заштите 

Врста поступка : отворени поступак 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке 
назив и ознака из ОРН: 

Добара – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
Назив из ознака из ОРН: Електронски, електромеханички и 
електротехнички материјал, 31700000; Славине, вентили и 
слични уређаји, 42130000; Водоводна инсталација, 
39370000; Грађевински материјал и припадајући производи, 
44100000; Расхладни уређаји и уређаји за проветравање, 
42500000; Делови и прибор за машине алатке, 42670000. 

Напомена ако се закључује 
оквирни споразум 

Поступак се спроводи ради закључивања оквирног 
споразума са једним понуђачем и то за период од две 
године. 

Критеријум, елементи 
критеријума за доделу 
уговора: 

 Економски најповољнија понуда. 
 Елементи критеријума су: 

1. ЦЕНА 70 пондера 
2. РОК ИСПОРУКЕ 15 пондера 
3. ТРГОВАЧКА МАРЖА 15 пондера 

Начин преузимања 
конкурсне документације, 
интернет адреса где се 
конкурсна документација 
доступна: 

Преузимање се врши на: Порталу  јавних набавки: 
www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет страници Геронтолошког 
центра „Нови Сад“: www.gerontns.co.rs  

Начин подношења понуде: 

Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у 
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се 
приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу 
утврдитида се први пут отвара. 
Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време 
писарнице је од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 
часова) или поштом на адресу: 

Геронтолошки центар „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, 
Фрушкогорска бр.32. са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
(ЈН ОП  05/2018 ) – НЕ ОТВАРАТИ“ 

На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, 
број телефона и име особе за контакт. 

http://www.gerontns.co.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.gerontns.co.rs/


Рок за подношење понуде: 

Рок за подношење понуда је 07.05.2018. године до 09:00 
часова. 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од 
стране Наручиоца до 07.05.2018. године до 09:00 
часова.  
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене 
ће се вратити понуђачу.  

 
Место, време и начин 
отварања понуда: 
 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама 
Геронтолошког центра „Нови Сад“, у Новом Саду, 
Фрушкогорска бр.32, Дом на Лиману, последњег дана рока за 
подношење понуда  07.05.2018. године  у 10.00 часова). 

Услови под којима 
представници понуђача могу 
учествовати у поступку 
отварања понуда: 

Представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда уз прилагање писменог овлашћења за лице 
које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје 
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник 
понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, 
исти ће имати статус опште јавности. 

Рок за доношење одлуке о 
додели уговора: 

Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда 
донети одлуку о додели уговора. 

Лице за контакт: Гроздана Пешут, 021/450-266  grozdana.pesut@gerontns.co.rs 

Остале информације: / 

 

 

                                                                                                Комисија за ЈН ОП 05/2018 

mailto:grozdana.pesut@gerontns.co.rs

