
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЈН БР. 4/2019 
 
 
 

 
Назив наручиоца:  СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Владике Платона бб. 
Интернет страница наручица: www. skupstinavojvodine.gov.rs 
Врста наручиоца: Органи аутономне покрајине 
Врста поступка јавне набавке:  Поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета: услуге 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Предмет набавке су Услуге ресторана и услуге кетеринга са националном кухињом. 
 55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања храном. 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Ова набавка није обликована по партијама 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума: најнижа понуђена цена  
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна 
документација доступна: 
Портал јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет страница наручиоца: www. 
skupstinavojvodine.gov.rs 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти (пошиљки) на адресу 
Наручиоца:  Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, Владике Платона бб са обавезном 
назнаком на лицу коверте (пошиљке): "Не отварати - понуда за јавну набавку: Услуге ресторана и 
услуге кетеринга са националном кухињом ЈН бр.4/2019, поштом или лично преко писарнице. На 
полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе 
за контакт. 
Рок за подношење понуда је 29.05.2019. године до 09:00 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Владике Платона бб, зграда 
Скупштине АПВ, дана 29.05.2019. године, у 09:30 часова. Отварање понуда је јавно. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Овлашћени представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за јавну 
набавку наручиоца доставити писана овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда, са 
наведеним пуним називом и бројем јавне набавке, које мора бити оверeно печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача, уз приказ идентификационог документа за лице које присутвује 
отварању.  
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања понуда донети одлуку о 
додели уговора 
Лице за контакт: Особа за контакт у вези овог позива: Снежана Буљугић, Е-маил: 
jnabavke@skupstinavojvodine.gov.rs. 
 


