
 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набакама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/2012), Наручилац Покрајински завод за спорт и медицину спорта 
упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима 
утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом. 
 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Наручилац: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА 
Адреса: Масарикова 25, 21000 Нови Сад 
Интернет страница: www.pzsport.rs 
Врста наручиоца: Установа 
 
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
   Добра - нафтни деривати -гориво: 
  - безоловни бензин , ОРН 09132100; 
  - дизел гориво (ЕН 590), ОРН 09134220; 
  - течни нафтни гас (ЛПГ), ОРН 09133000, 
  према спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
 
3. ВРСТА ПОСТУПКА: 
   Јавна набавка мале вредности 
 
4. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
    ЈНМВ 10/2013 
 
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
    Економски најповољнија понуда 
   Елементи критеријума су ближе описани у конкурсној документацији. 
 
6. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА         
ИСПУНИ 
 Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове 
из члана 75. ЗЈН и додатне услове из члана 76. ЗЈН. 
 
7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, 
интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца 
www.pzsport.rs. 
 
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
лично или путем поште. 



 Коверат са понудом мора имати ознаку ''Понуда за јавну набавку ЈНМВ 
бр. 10/2013 - не отварати'' . На полеђини коверте назначити назив или шифру 
понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
 Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она 
стигне наручиоцу до назначеног термина. 
 Понуде се подносе на адресу: Покрајински завод за спорт и медицину 
спорта, Масарикова 25, 21000 Нови Сад. 
 Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, до 
14,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу 
понуда почиње тећи наредног дана од дана објављивања позива. 
 Уколико рок истиче у нерадни дан (субота, недеља , државни празник9, као 
последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан. 
 Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета 
Наручиоцу до назначеног рока. По окончању поступка отварања понуда Комисија 
за јавну набавку Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде 
понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење 
понуда, у 14,10 часова, у просторијама Покрајинског завода за спорт и 
медицину спорта, у Новом Саду, Масарикова 25, други спрат. 
 Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано 
лице. 
 
10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
  У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено 
овлашћење за учествовање у отварању понуда. 
 
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од  3 (три) дана од дана 
отварања понуда. 
 
12. Наручилац задржава право да одустане од вршења избора ако установи да ни 
једна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације. 
 
13. Додане информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана, 
од 8,00 до 14,00 часова, на телефон 021/572-224, особа за контакт Нада Гобељић. 
 
        Комисија за јавну набавку 
                                                                                                           Председник 
                                                                                                  Михаило Милетић, с.р. 
 
 


