
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – пратећи 

канцеларијски материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину 

АПВ у 2016.години  

РЕДНИ БРОЈ  1.1.1. 

 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Владике Платона бб. 

  

Интернет страница наручица: www. skuptinavojvodine.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке  
  

Врста предмета: добра 

  

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке:  

предмет набавке су добра - пратећи канцеларијски материјал за спровођење избора за 

посланике у Скупштину АПВ у 2016.години 

Назив и ознака из ОРН: 30192000 канцеларијски материјал и  30199000 канцеларијски 

материјал од хартије и други материјал 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 

Ова набавка није обликована по партијама 

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 

организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: 

Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: 

Не спроводи се преговарачки поступак.  

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број 

понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум: 

/ 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:  

/ 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности 

набавке који се извршава преко подизвођача: 

/ 



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Одлука о додели уговора  донеће се применом критеријума: најнижа понуђена цена 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је 

конкурсна документација доступна: 

Преузимања конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца: www. skuptinavojvodine.gov.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти (пошиљки) на 

адресу Наручиоца:  

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, Владике Платона бб са обавезном 

назнаком на лицу коверте (пошиљке): "Не отварати - понуда за јавну набавку добра - 
пратећи канцеларијски материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ у 

2016.години, ред.бр.1.1.1.“ , поштом или лично преко писарнице. На полеђини коверте 

(пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за 
контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне  документације, јасна 

и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и 

потписом овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту 
потпише и овери. 

Рок за подношење понуда је 09.03.2016. године  до 09:00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене 
у писарницу Наручиоца) до 09.03.2016. године до 09:00 часова. 

Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Владике Платона бб, 

зграда Скупштине АПВ, дана 09.03.2016. године, у 10:00 часова. Отварање понуда је јавно. 

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: 
Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда 

донети одлуку о додели уговора 



 
 

 

Лице за контакт: Особе за контакт у вези овог позива су: 

- Снежана Буљугић, телефон: 487 41 90 

- Нада Радуловић,телефон: 487 40 92 

 Е-маил: jnabavke@skuptinavojvodine.gov.rs 

 

 

Остале информације: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена. 

 
                                                    

 

 

 

 

 


