
ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина,, Нови Сад
ул.Сутјеска бр.2, Нови Сад
дана: 11.05.2018. године
дел.бр.: 3489

                                                 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Ј.П. „Спортски и пословни центар Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад 

Адреса наручиоца: Сутјеска 2, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца: www.spens.rs

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуга

Опис предмета набавке,  назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је 
набавка услуга-Одржавање зелених површина унутар и око објекта ЈП СПЦ "Војводина и 
СЦ"Сајмиште", опис, назив и ознака из општег речника набавке: 77300000-Услуге из области
холтикултуре

Број партија: Предметна набавка није обликована по партијама.

У случају подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава 
преко подизвођача: не може бити већи од 50%.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Одлука о избору најповољније понуде ће се донети применом критеријума: „Најнижа 
понуђена цена“ .
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће
изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок  плаћања, уколико је и рок плаћања исти код
понуђача,биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок пружања услуге.

Укупно процењена вредност јавне набавке:  1.500.000,00 динара без пдв-а.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 
документација доступна: Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за 
давње понуде може се извршити:
-       у просторијама ЈП “ Спортсли и пословни центар Војводина”  у Новом Саду,улица Сутјеска 2,
         спрат 2 – канцеларија број 4, радним данима од 10:00 до 14:00 часова.
  са Портала јавних набавки:  www  .  portal.ujn.gov.rs
 са сајта Наручиоца:  www.spens.rs

 
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:
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад Булевар 

Михајла Пупина бр. 3, www.novisad.rs , и Пореској управи Министарства финансија и привреде,
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Регионални центар Нови Сад - Филијала Нови Сад 1, Улица Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 
2, Булевар Михајла Пупина бр. 14,  www.poreskauprava.gov.rs. 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне 
средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110, www.  environovisad.org.rs  и 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за 
привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а, www.novisad.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси у затвореној и 
запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може 
са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, 
лично или поштом, на адресу: 

                                                Ј.П. „Спортски и пословни центар Војводина“, 
                                                                Сутјеска 2, 21000 Нови Сад
     са назнаком:

„Понуда за поступак јавне набавке услуга - Одржавања зелених површина унутар и око
објекта  ЈП СПЦ„Војводина “  и  СЦ „Сајмиште“, број 10/18-1 

– НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђачa.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може 
бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву
који рок износи   8   дана, од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца, односно која је достављена наручиоцу најкасније до: 21.05.2018. године до 
10:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понудa вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски
отворене у просторијама Наручиоца у Новом Саду, на адреси Сутјеска 2, дана: 21.05.2018. године, 
са почетком у 12:00 часова. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају пре почетка 
поступка јавног отварања понуда да доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом 
поступку, на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана, од 
дана отварања понуда.

Лице за контакт:Јарослав Јашо, факс: 021/6621-780,  адреса електронске поште:     
jaroslav.jaso@spens.rs
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