На основу члана 69., 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.116/2008) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 404-38/2013 од 29. јануара 2013. године
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Влада Аутономне Покрајине Војводине
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара – средства за
одржавање хигијене, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија), и то
од 1 до 5
ЈНОП 4/2013
1. Наручилац: Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина, Влада Аутономне
Покрајине Војводине, Управа за заједничке послове покрајинских органа, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр.16. позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну
набавку добара – средства за одржавање хигијене, обликоване у више посебних истоврсних
целина (партија), и то од 1 до 5.
2. Предмет набавке: набавка добара – средства за одржавање хигијене, обликоване по
партијама, и то:
Партија 1 - средства за хигијену
Партија 2 - средства за чишћење
Партија 3 - ситан инвентар за хигијену
Партија 4 - остали материјал за угоститељство
Партија 5 - материјал за одржавање хигијене,
а према спецификацији и карактеристикама датим у Конкурсној документацији.
3. Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку има домаће или
страно правно или физичко лице (у даљем тексту: понуђач) које поднесе доказе из члана 45.
Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) којим доказује испуњеност услова из члана
44. став 2. Закона.
Уз понуду и доказе из члана 45. Закона, детаљно наведених у Закону и Конкурсној
документацији, понуђач је у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у
Конкурсној документацији.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним позивом и Конкурсном
документацијом за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене обликоване у више
посебних истоврсних целина (партија), и то од 1 до 5.
4. Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – средства за одржавање хигијене,
обликоване у више посебних истоврсних целина (партија), и то од 1 до 5, донеће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“. Овај критеријум ће бити примењен у свим партијама.
5. Време и место увида у конкурсну документацију: Непосредан увид у Конкурсну
документацију заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог јавног позива у
"Службеном гласнику РС", сваког радног дана, искључиво у времену од 9 до 14 часова, у
просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 25, крило Д, IV спрат.
Непосредан увид се врши на основу писменог овлашћења заинтересованог
лица/понуђача за лице које остварује непосредан увид.
6. Услови за преузимање Конкурсне документације: Преузимање Конкурсне
документације заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог јавног позива у
"Службеном гласнику РС", сваког радног дана, искључиво у времену од 9 до 14 часова, у
просторијама Наручиоца – у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 25, крило Д, IV спрат.
За преузимање Конкурсне документације у штампаном облику заинтересовано лице
уплаћује трошкове умножавања и достављања конкурсне документације у штампаном облику у

износу од 200,00 динара, по свакој партији. Уплата се врши на уплатни рачун Буџета АПВ број
840-1572845-61, по моделу 97, позив на број 14-03573-74513135, са назнаком „трошкови
умножавања и достављања конкурсне документације за ЈН добара средства за одржавање
хигијене - партија бр.____”.
Износ уплаћених трошкова се не враћа понуђачу.
За преузимање Конкурсне документације у штампаном облику потребно је писмено
овлашћење заинтересованог лица/понуђача за лице које преузима исту и доказ о уплати
трошкова откупа Конкурсне документације.
Заинтересовано лице може да поднесе писмени захтев за достављање Конкурсне
документације, са доказом о уплати трошкова откупа Конкурсне документације, након чега ће му
се Конкурсна документација доставити поштом.
Конкурсна документација биће објављена на website-у Управе за заједничке послове
покрајинских органа www.uprava.vojvodina.gov.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ и може се преузети
електронски, без уплате трошкова откупа.
На наведеном сајту биће објављене и евентуалне измене и допуне Конкурсне
документације, као и додатне информације или појашњења.
7. Време и место подношења понуде: Рок за подношење понуда је 30 дана од дана
објављивања јавног позива у «Службеном гласнику РС» до 09:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које буду примљене од стране наручиоца, најкасније последњег дана
наведеног рока до 09:00 часова.
Понуде се подносе непосредно (преко писарнице покрајинских органа – канцеларија бр.
59 приземље зграде Владе АПВ), у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16 или путем поште.
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти на адресу Наручиоца:
Управа за заједничке послове покрајинских органа, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
бр.16., са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати- понуда за ЈН добара – средства за
одржавање хигијене за Партију бр.______".
За сваку партију подноси се одвојена понуда, у посебној коверти, са назнаком како је то
наведено у претходном ставу.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача
као и име особе за контакт и e-mail адресу.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити
да ли је отворена коверта онаква каква је предата.
8. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 30 дана од
дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“ у 10:00 часова, у просторијама
Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 25, крило Д, IV спрат.
Уколико последњи дан рока за подношење понуда падa на нерадни дан (субота или
недеља, државни или верски празник), отварање понуда ће се обавити првог наредног радног
дана, у исто време.
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су
дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења
Комисији за јавну набавку.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Рок за доношење
одлуке о избору најповољније понуде је 15 дана од дана јавног отварања понуда.
10. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације:
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Наташа Нађ, e-mail:
natasa.nadj@vojvodina.gov.rs
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
искључиво у писменом облику, доставом захтева на адресу: Управа за заједничке послове
покрајинских органа, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16., са назнаком: «Питања за
Комисију за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене за Партију бр.______»
или на e-mail: natasa.nadj@vojvodina.gov.rs или на факс број: 021/2100831.
11. Други подаци неопходни за обавештавање понуђача:
a) Понуда са варијантама није допуштена.
б) Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.
в) Понуђачи су обавезни да понуде све тражена добра по спецификацији.

