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СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “СТУДЕНТСКИ ДОМ  »ЕВРОПА« - EURÓPA 

KOLLÉGIUM“ 

ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 11, 21000  НОВИ САД 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ  

ЈНОП 05/2016 – Заштитна ограда за спортски терен 

 

 

 

Наручилац: 

Студентски центар  „Студентски дом »Европа«- Еurópa Кollégium” 

Ћирила и Методија 11, 21000 Нови Сад 

ПИБ: 109114039 

МАТ.БРОЈ: 08955077 

  е – mail: office@eukol.rs 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста поступка јавне набавке: 

Отворени поступак   

Врста предмета јавне набавке : 

Радови 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је радова  -  Заштитна ограда за 

спортски терен 

Назив и ознака из општег речника: 45340000 – Радови на уградњи ограда , заштитних 

решетки и сигурносне опреме  

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци  

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена  

Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца . 

Начин подношења понуде и рок: 

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу наручиоца: Студентски центар  „Студентски дом »Европа«- Еurópa Кollégium” 

, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН ОП 5/2016 –   радова  

-  Заштитна ограда за спортски терен,  поштом или лично у просторије наручиоца. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – 

маил адресу, као и име особе за контакт. 

 

Рок за достављање понуда је 21.07.2016.године до 14,00 часова. 
 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 

најкасније до 21.07.2016. do 14,00 часова. 
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Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременом. 

 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, 

вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се 21.07.2016. године у 14,30 часова, у просторијама Студентски 

центар  „Студентски дом »Европа«- Еurópa Кollégium”, Ћирила и Методија 11, 21000 Нови Сад. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

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. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 

Лице за контакт: 

Владимир Миленковић и Славица Шкрбић , е-маил-а: office@eukol.rs 

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :   

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Студентски центар  

„Студентски дом »Европа«- Еurópa Кollégium”, Ћирила и Методија 11, 21000 Нови Сад  

или путем е-маил-а: office@eukol.rs са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за 

Комисију за ЈНОП 5/2016   радова  -  Заштитна ограда за спортски терен« тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом 

лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у 

поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 

 

Комисија  за јавну набавку ЈНОП 5/2016 : 
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