
 
 
 
 
 
 
  
 На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015), 
 
 
 Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, објављује  
 
                                            ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 Наручилац:  Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, Краља 
Милутина 52, www.gerontology.co.rs  
Врста наручиоца: здравствена установа 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Редни број јавне набавке  за текућу годину: 01/2019. 
Врста предмета набавке су: добра 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.01/2016 je набавка мед.опреме– ОРН – 
33100000- мед.опрема ; Јавна набавка је обликована по партијама: партија 1-холтер ЕКГ-а-1 ком.; 
партија 2-стоматолошка столица са опремом-1 ком.; партија 3-аутоклав-1 ком.; партија 4- апарати за 
физикалну медицину и рехабилитацију:апарат за електротeрапију-тенс и ифс. струје-1 ком.; апарат за 
тенс струју-4 ком.; апарат за магнетну терапију-1ком.; апарат за електротeрапију-сви струјни облици-
1 ком.;апарат за ултразвучну терапију-1 ком.; апарат за ласеро терапију; партија 5- Апарати за ТА-159 
ком. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Начин преузимања конкурсне документације: Портал ЈН, сајт Завода или лично; 
Конкурсна документација за подношење понуда може се погледати и преузети са Портала 
ЈН и са интернет странице наручиоца www.gerontology.co.rs или преузети у Одељењу 
заправне послове, Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, Краља 
Милутина 52, соба 32, (Раде Таталовић), сваког радног дана од 9-14 часова. Приликом 
преузимања конкурсне документације, представник понуђача је обавезан да достави писано 
овлашћење.  
Начин подношења и рок за доставу понуда:  
Понуђач је дужан да понуду припреми и поднесе у складу са конкурсном документацијом. Не 
прихватају се понуде са варијантама.  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, за једну или 
више партија,   затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача, контакт лице и бр.телефона.   
Понуду доставити на адресу: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, 
Београд, ул. Краља Милутина бр.52, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мед.опреме, ЈН 
бр.01/2019, партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до  03.04.2019.г.  до 11 часова .    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда 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. 
Понуда се подноси на обрасцу који је саставни део конкурсне документације. 
Место, време и начин отварања понуда: 
Комисија за јавну набавку  отвориће  понуде у 13 сати 03.04.2019.г. као последњег дана рока 
за достављање понуда. 



 
 
 
 
 
 
  
Комисија за јавну набавку отвориће понуде у згради Завода, ул.Краља Милутина бр.52,  
соба 32,  поткровље. Отварање понуда је јавно. Представник понуђача који буде 
присуствовао отварању понуда дужан је да достави оверено пуномоћје. 
Непотпуне, понуде са варијантама и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање. 
Понуда се сматра одговарајућом, уколико понуђач понуди цену за све ставке наведене у 
партији. Уговор се закључује са једним понуђачем за једну целокупну партију.  
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  
Право ушешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75.и 76. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин предвиђен у конкурсној документацији 
наручиоца. 
Рок за доношење Одлуке: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и 
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Завода у року од 3 дана од дана 
доношења.  
Лице за контакт:  
Раде Таталовић, дипл.правник     
Факс: 2067-817, E- mail: rade.tatalovic@gerontologija.org.rs 
 
                          
Чланови Комисије: 
 
Прим.мр sc. др Марина Пешић-Прокић,председник 
 
Светлана Вучковић, в.мед.сестра, заменик члана 
 
Раде Таталовић, дипл.правник, члан 
     
 
 
 
                                                       Директор 

        
                                       Др сц мед Далибор Паспаљ, спец. физик. 
              мед. и рехабилитације 
                                                                   спец.геронтологије 

 
 

  
  
 
 
  


