
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Установа студентско одмаралиште Београд 

Адреса наручиоца: Бул. Патријарха Германа 201, 11223 Бели Поток  

Интернет старница наручиоца: www.usob.rs  

Врста наручиоца: Просвета 

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: НАБАВКА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ 

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ : 0931000-електрична енергија 

1.Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):  
Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 68/15), као и следеће додатне услове,сагласно 

члану 76 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 68/15) који су билиже дефинисани 

конкурсном документацијом.  

4.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

5. Начин преузимања конкурсне докуменатције, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна:  
Заинтересовани могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8.00 до 15.00 

часова, почев од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, уз приложено овлашћење, 

на адреси: Установа Студентскo одмаралиште Београд, Бул. Патријарха Германа 201, I спрат, 

канцеларија број 102. Конкурсна документација се може преузети и на интернет страници 

наручиоца- www.usob.rs , са Портала јавних набавки.  

6.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег 

дана наведеног рока,односно 08.04.2019. године  до 09.00 часова, без обзира на начин на који су 

послате. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ  - НЕ ОТВАРАТИ на адресу: Установа студентско 

одмаралиште, Београд, Бул. Патријарха Германа 201, 11223 Бели Поток. Понуђач коверту оверава 

печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан назив, адресу,име особе за контакт и број 

телефона.  

7.Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отворити одмах,истог дана,  по истеку рока за подношење 

понуда, односно 08.04.2019. године  у 10.00 часова у просторијама наручиоца. Отварању понуда 

могу присуствовати сва заинтересована лица.  

Лице за контакт: Тијана Влаховић, e-mail: tijana.vlahovic@usob.rs. Комуникација се у поступку 

јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија искључиво писаним путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 


