
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

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

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

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


	Blank Page

	Text2: 11003 Београд, Чика Љубина број 8, поштански фаx 90
	Text3: http://www.srbija.travel/o-tos-u/o-tos-u/javne-nabavke.548.ht
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: „најнижа понуђена цена“- цена         100 пондера
	Text13: Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs  и са интернет странице Наручиоца :  http://www.srbija.travel/o-tos-u/o-tos-u/javne-nabavke.548.html
	Text14: 
	Text1: Туристичка организација Србије
	Text15: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Без обзира на начин   подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на адресу наручиоца до 6. јуна 2016. године до 11 сати. Понуде се достављају поштом или личном предајом, на адресу: Туристичка организација Србије, Чика Љубина 8, Београд, други спрат, Финансијска служба. Понуђач понуду подноси  у коверти/кутији затвореној на начин да  се приликом отварања  понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.                  На коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац (садржан  је  Поглављу 6. Конкурсне документације) у који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима неотворене, неблаговремено поднете понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Рок за подношење понуде истиче дана 6. јуна 2016. године   у 11 сати.
	Text16: Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 6. јуна 2016. године у 11.15 сати у Туристичкој организацији Србије, Београд, Чика Љубина 8,  први спрат, сала за састанке.
	Text17: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који су дужни да  пре почетка јавног отварања понуда,   комисији наручиоца поднесу писана пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, на основу којих ће доказати да поседују овлашћење за учешће у поступку.
	Text18: 25  дана од дана јавног отварања понуда
	Text19: Биљана Костић bkostic@serbia.travel,  Павле Ђукић pdjukic@serbia.travel  и Биљана Шујица,  bsujica@serbia.travel, радним данима (понедељак-петак), у периоду од 7,30 до 15,00 часова. 
	Text20: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Остало]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Поступак јавне набавке мале вредности]
	Text6: 
	Text4: Набавка  услуга физичко-техничког и противпожарног  обезбеђењаНазив и ознака из општег речника набавке:    Услуге обезбеђења  ОРН: 79710000
	Text5: 


