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Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: 387 

Датум: 11.05.2018. 

 

 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" 

Алексинац упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

У поступку јавне набавке мале вредности 

 

Подаци о наручиоцу: 
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац  

Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац 

Интернет страница: www.gcjelenac.com 

 

Редни број јавне набавке: 10/18 

Предмет јавне набавке - радови: Текуће одржавање објеката Установе 

Шифра из општег речника јавних набавки: 45000000 – Грађевински радови 

 

Процењена вредност јавне набавке износи укупно 4.250.000,00 динара без ПДВ 

 

Предмет јавне набавке је подељен у 2 (две) партије: 

Партија 1 - Текуће одржавање објеката у РЈ Алексинац и Тешица, процењена вредност 

износи 3.000.000,00 дин без ПДВ-а; 

Партија 2 - Реконструкција инсталације централног грејања, процењена вредност 

износи 1.250.000,00 дин без ПДВ-а. 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 

набавке мале вредности. 

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

 Лично, сваког радног дана у времену од 8,00 - 14,00 часова, на адреси 

наручиоца - Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" 

Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића бр.156, 

 На порталу јавних набавки; 

 На интернет страни наручиоца - www.gcjelenac.com 

 

Начин и рок подношења понуда: Понуде достављати у затвореним ковертама 

поштом или лично са назнаком ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - радови – 

Текуће одржавање објеката Установе – Партија _______ - НЕ ОТВАРАТИ”, на 

адресу наручиоца: Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" 

Алексинац, Алексинац, ул. Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац, до 

21.05.2018. године у 10,30 часова. На полеђини коверте обавезно навести назив и 

адресу понуђача, особу за контакт и број телефона. Благовремена понуда је она која 

стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10,30 часова. 
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Време и место отварања понуда: Понуде ће бити отворене 21.05.2018. године у 11,00 

часова у седишту наручиоца, Установа социјалне заштите Геронтолошки центар 

"Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића бр.156. Отварањe понуда је 

јавно. Aктивно могу учествовати само писмено овлашћени представници понуђача 

који пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење Комисији за 

јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

 

Критеријум за оцену понуда: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена 

цена. Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио понуду са дужим 

роком  важења понуде.  

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели 

уговора је 10 дана од дана отварања понуда.                     

Додатне информације могу се добити путем електронске поште: 

javne.nabavke@gcjelenac.com сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова. 

Контакт особа: Милан Матејић 
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