
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Предмет јавне набавке: Набавка еуро дизела за потребе грејања за Установу студентско 

одмаралиште -ПЈ „Радојка Лакић“ на Авали 

ознака из општег речника набавке 09130000-9-нафта и дестилати 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 02-Д/19 

Право учешћа имају  сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом  наручиоца. 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин 

доказивања  испуњености услова. 

Избор најповољније понуде ће  се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА“. 

Јавна набавка није обликована по партијама:  

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки, као и на сајту Установе студентско одмаралиште Београд: www.usob.rs 

Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена и поштом у року од 2 

дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације. Захтев се упућује 

електронским путем на е-mail адресу: tijana.vlahovic@usob.rs 

Затворене коверте са назнаком „Набавка еуро дизела за потребе грејања за Установу 

студентско одмаралиште -ПЈ „Радојка Лакић“ на Авали“ доставити до 15.03.2019. год. у 

Установу студентско одмаралиште Београд Бул. Патријаха Германа 201, 11223 Бели Поток -

Београд , канцеларија бр. 102, до 09 сати. Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању 

поступка биће враћене понуђачу уз повратницу са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Понуђач може поднети само једну понуду по једној партији. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

Јавно отварање понуда ће се вршити 15.03.2019..год. по истеку рока за достављање понуда у 

просторијама Установе студентско одмаралиште Београд Бул. Патријаха Германа 201, 11223 Бели 

Поток-Београд са почетком у 09:30 сати. 

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку 

доставе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

Овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и 

потписано  од стране овлашћеног  лица понуђача. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења 

уговора.  

Одлука о избору најповољније понуде: наручилац  ће донети у оквирном року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда; 

понуђач може од наручиоца у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде на е-маил: tijana.vlahovic@usob.rs или путем поште на адресу:  Установа 

студентско одмаралиште Београд, Генерал Жданова бр. 201, 11226 Пиносава – Београд 

или факсом. 
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