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На основу члана 55.став1 тачка 2. и 60.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
124/2012): 
 

oбјављује 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке    

 
Предмет јавне набавке: набавка добра- 15900000  пића, дуван и сродни производи   (редни 
број  ЈН Д 02/13 ). 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Опис предмета јавне набавке: материјал за угоститељство-пиће 
 
 
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):  
 
Право учешћа у поступку има понуђач, који поднесе доказе из члана 77. Закона о јавним 
набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 
Документација која се доставља може бити достављена у неовереним копијама. 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и понуђачи 
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног 
позива.  
 
 
 
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  
 
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде по критеријуму економски најповољнија 
понуда. Елементи критеријума су садржани у конкурсној домументацији.  
 
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада 
трошкова...):  
 
Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити након објављивања позива на 
Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца . 
 
 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  
 



Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом у затвореној и запечаћеној коверти 
са именом и адресом понуђача, на адресу наручиоца:  УСТАНОВА- ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО 
–ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ,  21300 Беочин пошански фах 23, Андевље/ 
Баноштор са назнаком на лицу коверте: "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  број 
ЈНВ: Д 02/13 " поштом или лично у просторијама наручиоца. На полеђини коверте обавезно 
навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт. 
 
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу ЈН и на 
интернет страници наручиоца, до 12 часова по локалном времену. Уколико рок истиче на дан 
који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан рока сматраће се први 
следећи радни дан до 12 часова по локалном времену. 
 
Свака понуда коју Наручилац прими после крајњег рока за достављање понуда, биће одбачена 
и не отворена враћена понуђачу као неблаговремена. 
 
Не запечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са позивом и конкурсном 
документацијом, неће бити разматране, односно исте ће се одбити. 
 
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):  
 
Понуде се отварају одмах након истека рока за достављање понуда у 12,15 часова, у 
просторијама наручиоца, АНДРЕВЉЕ/ Баноштор, канцеларија рачуноводства, уз присуство 
овлашћеног представника понуђача који жели да присуствује отварању (што се доказује 
писменим овлашћењем које се уручује Комисији). 
 
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  
 
Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета ОДМАХ након отварања понуда. 
 
 
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  
 
Особа за контакт је Ката Урошевић, телефон: 021/48 02 449 , сваког радног дана у периоду од 
10 до 15 часова. 
Питања и додатне информације могу се постављати искључиво писаним путем е-mail: 
аndrevlje@ vojvodina.gov.rs. 
 
 

Други подаци неопходни за обавештавање понуђача: 

 

А) Понуда са варијантама  није допуштена.  

  

Б) Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуде. 

 

В) Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу понуде, који је саставни 

део  

Конкурсне  документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана 

неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица 

понуђача. 

 

Г) Понуђачи су обавезни да понуде сва тражена добра по спецификацији.  
 
Остале информације:  
 
Уговор ћа бити закључен у року од 8 дана од доношења одлуке. 

Понуђач чија је понуда прихваћена, је дужан  да са Наручиоцем потпише уговор у року од 8 

дана по пријему обавештења о прихватању понуде и истеку жалбеног рока. 

 



У поступку ће се узимати у обзир и  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ.   

 

      

                                                                            Председник комисије 

 

                                                                                Љиљана Јовановић 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


