
 
Република Србија  
Град Београд  
Градски центар за  
социјални рад у Београду 
Руска бр. 4 
Број:180-2 
Датум:27.03.2019.године 
 
 
На основу члана 32. и 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 14/15 
и 68/15) Градски центар за социјални рад у Београду, ул. Руска бр. 4 објављује 
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Подаци о наручиоцу: Градски центар за социјални рад у Београду, ул. Руска бр. 4, позива 
понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним Законом о јавним 
набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку у отвореном 
поступку добара  – набавка рампе за  инвалидска колица са уградњом   ЈН бр.1.1.6/2019. 
 
Интернет адреса: www.gcsrbg.org 
 
Врста наручиоца: установа социјалне заштите  
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  
 
Опис  предмета набавке: набавка рампе за  инвалидска колица са уградњом   ЈН 
бр.1.1.6/2019. 
Ознака из општег рачника:  33193210-4 Делови и опрема за колица за инвалиде 
 
 
Критеријум за оцењивање понуда: “најнижа понуђена цена“. 
 

Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: конкурсна документација се  може преузети сваког 
радног дана од 9:00 до 14:00 часова, на адреси: Градски центар за социјални рад у 
Београду, ул.Руска бр.4, Београд,III спрат, канцеларија број 31 или се иста може преузети 
са Портала Управе за јавне набавке –www.portal.ujn.gov.rs и  интернет странице 
Наручиоца  www.gcsrbg.org 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: 
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и Законом о  
јавним  набавкама. Понуђачи подносе понуде у затвореној  коверти, препорученом  
пошиљком или лично  на адресу наручиоца: Градски центар за социјални рад у Београду,  
ул. Руска бр. 4, Београд са  напоменом: „Понуда за јавну набавку добара - набавка  
рампе за  инвалидска колица са уградњом   ЈН бр.1.1.6/2019 - НЕ  ОТВАРАТИ„  
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт  
особу. Понуђачи који не подносе понуду преко поште, предају је  на ПИСАРНИЦИ  
Градског центра  за социјални рад у Београду, први спрат, соба бр. 9, Улица Руска бр. 4,  
Београд. У случају да понуду подноси група  понуђача, на коверти је потребно  назначити  
да се ради о групи понуђача и навести  називе и адресу свих учесника у  заједничкој  
понуди. 
 

Рок за подношење понуда је 11.04.2019. године до 12:00 часова. Понуда се 
сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним 
печатом наручиоца закључно са даном 11.04.2019. године до 12:00 часова. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу 

http://www.gcsrbg.org/


наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 11.04.2019. године 
до 12:00 часова. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, 
вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, дана 11.04.2019, у 12:30 часова на адреси Наручиоца, у 
просторијама  Градског центра за социјални рад у Београду, ул. Руска бр. 4, у присуству 
чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано 
лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања 
понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања 
понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда. 
 
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се 
могу благовремено добити исправни подаци o:  
 
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити информације о 
адресама и контакт телефону органа или служби територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи.  

Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Минисатрство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 
Србије) адреса Министарства: ул. Немањина бр. 22-26, Београд, интернет адреса: 
www.merz.gov.rs, адреса Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановић бр. 
27a, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs. 

Заштита при запошљавању, условима рада – назив државног органа: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса Немањина 22-26, Београд, 
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 25 дана од дана отварања 
понуда.  
 
Лице за контакт 
Додатне информације у вези овог позива се могу добити сваког радног дана у времену од 
9:00 до 14:00 часова. Контакт особа је Славица Новаковић дипл. правник e-mail: 
slavica.novakovic@gcsrbg.org 
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