
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИС МУЛТИСИСТЕМСКИХ КЛИМА УРЕЂАЈА 

Ред. бр. ЈНМВ 31/2019 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs 

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста поступка јавне набавке: јавнa набавкa мале вредности  
  

Врста предмета: услуге 

  

Oпис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:  

сервис мултисистемских клима уређаја, ознака и назив из Општег речника набавки: 50730000-

услуге поправке и одржавања расхладних група, 

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

Ова јавна 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. 

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.uprava.vojvodina.gov.rs - линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији на адресу 

Наручиоца: Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина бр.16. На коверти или кутији у којој се подноси понуда обавезно назначити „НЕ 

ОТВАРАТИ - Понуда за ЈНМВ 31/2019 – УСЛУГЕ – СЕРВИС МУЛТИСИСТЕМСКИХ КЛИМА УРЕЂАЈА“ 

поштом или лично преко писарнице. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број 

телефона и факса  и е-mail понуђача као 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 потписом овлашћеног лица 

понуђача. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исту 

потпише. 

Рок подношење понуда је 05.09.2019. године до 10:00 часова. 

Благовремене ће се сматрати све понуде које у датом року стигну на адресу Наручиоца до 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


05.09.2019. године 10:00 часова, без обзира на начин достављања.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачу. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда обавиће се 05.09.2019. године са почетком у 11:00 часова, у 

просторијама пословне зграде на Булевару Михајла Пупина бр.16. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

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 10 дана од дана отварања понуда 

донети одлуку о додели уговора 
 

Лице за контакт: Наташа Нађ natasa.nadj@vojvodina.gov.rs  

 

Остале информације: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику.  

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

mailto:natasa.nadj@vojvodina.gov.rs

