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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 34/13 

 

 

ЈП ''Скијалишта Србије'' (у даљем тексту: Наручилац), на основу члана 60. став 1. 

тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012), позива 

понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном 

документацијом за јавну набавку закуп добара – набавка моторних санки 6 комада (5+1) 

бр. набавке  34/13. 

 

Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда. 

 

Наручилац: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, Нови 

Београд.   

 

Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs. 

 

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће. 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

 

Врста предмета: Добра 

 

Предмет јавне набавке: Закуп добара – набавка моторних санки 6 комада (5+1)               

бр. набавке  34/13. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 34100000 Набавка закупа добара – 

рентирање моторних санки (6 комада). 

 

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

набавке није обликован по партијама. 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Избор између достављених 

одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума '' најнижа 

понуђена цена''. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна:  

Конкурсна документација се може подићи: 

- лично у просторијама ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, 11070 Нови 

Београд; 

- или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке(www.portal.ujn.gov.rs); 

- или са веб сајта ЈП ''Скијалишта Србије'' (www.skijalistasrbije.rs). 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.skijalistasrbije.rs/


 

 

 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуде се подносе до 06.09.2013. године до 12 часова, препорученом пошиљком или 

лично, на адресу: ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, 11070 Нови 

Београд, у затвореним ковертама, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку бр. 34/13'' - НЕ 

ОТВАРАТИ -.  

 

На полеђини коверте обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт 

телефон. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 06.09.2013. године до 12:00  

часова. 

 

Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су 

поднете неблаговремено. 

 

Место време и начин отварања понуда: 

Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда 06.09.2013. 

године, са почетком у 12:30 часова, у пословним просторијама наручиоца: Милутина 

Миланковића 9, Нови Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача и других 

заинтересованих лица. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:      

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да 

Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда у име понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, 

а у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 

(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). 

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 25 

дана од дана отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 

 

Контакт: Одељење за јавне набавке, 222-39-60.  

 
 


