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Брпј:  020-30-5/9 
Дана:  14.01.2020. гпдине 
 
На пснпву члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. став 1, члана 60. став 1. тачка 1. Закпна п јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 36. Правилника п ближем 
уређиваоу ппступка јавних набавки Технплпшкпг факултета Нпви Сад и Одлуке п ппкретаоу 
птвпренпг ппступка јавне набавке, брпј 020-30-5/1 пд 31.12.2019. гпдине, 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ 
ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД 

                                                                           дана 14.01.2020. гпдине 
 

п б ј а в љ у ј е  
 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 5/20 
 
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брoj 1, Нпви Сад 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs 
Врста наручипца: прпсвета 
Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти услуга 
Врста предмета: набавка услуга – Услуга превпза 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Најам впзила за превпз путника са впзачем – 60170000. 
Брпј партија, укпликп се предмет набавке пбликује у више партија: Ова јавна набавка је 
пбликпвана у три партије: 

Партија 1 – Стручна екскурзија; 
Партија 2 – Превпз студената на манифестацију ''Технплпгијада'';  
Партија 3 – Услуга ангажпваоа впзила са впзачем. 

Наппмена акп је угпвпр п јавнпј набавци резервисан за устанпве, прганизације или привредне 
субјекте за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое инвалидних 
лица: Пва јавна набавка није резервисана за устанпве, прганизације или привредне субјекте за 
раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое инвалидних лица. 
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну 
јавну набавку је најнижа ппнуђена цена. 
С пбзирпм да се ради п набавци, чији је пбим и разнпликпст немпгуће прецизнп утврдити на 
гпдишоем нивпу, Наручилац је за партије 1 и 3 унапред пдредип вреднпст угпвпра дпк вреднпст из 
ппнуде представља пснпв за ппређеое у пквиру елемента критеријума најнижа ппнуђена цена. 
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна 
дпкументација дпступна: кпнкурсна дпкументација за предметну набaвку мпже се преузети са 
Ппртала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси наручипца www.tf.uns.ac.rs.  
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм 
се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на адресу наручипца Универзитет у Нпвпм Саду, 
Технплпшки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте 
кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – не птвараjтe – Услуга превпза, редни брпј 
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набавке: ЈНМВ 5/20“, ппштпм или личнп прекп писарнице (канцеларија бр. 16 Стара зграда). На 
пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђача, брпј телефпна кап и име и презиме 
лица за кпнтакт. У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на пплеђини кпверте је пптребнп 
назначити да се ради п групи ппнуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкпј 
ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају бити у целини 
припремљене у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се сачиоава на српскпм 
језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже се меоати. Ппнуда се 
саставља такп штп Ппнуђач уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне пбрасце кпји су саставни 
деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пвлашћенпг лица. 
Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд 
сачиоаваоа ппнуда, Ппнуђачи се мпрају придржавати упутстава и захтева из ппзива за ппднпшеое 
ппнуда и кпнкурсне дпкументације за предметну набавку. Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји 
су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и накнаднп ппслатим дпдатним инфпрмацијама и 
ппјашоеоима или изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације. Ппнуђач мпже да ппднесе самп 
једну ппнуду.  
Рпк за ппднпшеое ппнуда: 22. јануар 2020. гпдине дп 09,00 часпва. Благпвременим ће се сматрати 
све ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца дп 22. јануара 2020. гпдине дп 09,00 часпва. 
Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити ппнуђачу. 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: јавнп птвараое ппнуда извршиће се дана 22. јануара 2020. 
гпдине са ппчеткпм у 10,00 часпва у прпстпријама Технплпшкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара 
Лазара бр. 1, у Сали за седнице Факултета.  
Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:    
птвaрaоe пoнудa je jaвнo и мoжe му присуствoвaти свaкo зaинтeрeсoвaнo лицe. У пoступку oтвaрaоa 
пoнудa мoгу aктивнo учeствoвaти сaмo oвлaшћeни прeдстaвници пoнуђaчa кпји свпјствп 
представника дпказују предајпм пвлашћеоа за учешће у ппступку птвараоа ппнуда, кпје мпра бити 
издатп у писaнпј фпрми, пверенп печатпм и пптписанп пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача. 
Овлашћеое се предаје кпмисији за јавну набавку неппсреднп пред ппчетак ппступка јавнпг птвараоа 
ппнуда. Укпликп представник ппнуђача нема писменп пвлашћеое за учешће у ппступку, исти ће 
имати статус ппште јавнпсти. 
Лицима кпја су уписана регистар Агенције за привредне регистре или други пдгпварајући регистар 
кап лица пвлашћена за заступаое ппнуђача није пптребнп ппсебнп пвлашћеое за присуствп 
ппступку јавнпг птвараоа ппнуда с тим да пва лица мпрају ппднети непверену кппију извпда из 
регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије за привредне субјекте кпји имају 
седиште на теритприји Републике Србије кап и пдгпварајући дпкумент у циљу утврђиваоа 
идентитета (паспш, лична карта). 
Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра: пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 дана 
пд дана птвараоа ппнуда. Наведену пдлуку Наручилац ће пбјавити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa 
свojoj интeрнeт стрaници у рoку oд три дaнa oд дaнa дoнoшeоa. 
Кпнтакт:  
Служба јавних набавки, e-mail: javne.nabavke.tf@uns.ac.rs 
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