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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/2012), 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

 

у отвореном поступку јавне набавке услуге повеза књига у власништву Библиотеке 

Филозофског факултета.  

 

1. Наручилац: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Др 

Зорана Ђинђића 2, интернет страница Факултета: www.ff.uns.ac.rs 

 

Напомена: Спроводи се јавна набавка услуге у поступку мале вредности, повез књига. 

 

Предмет: услуга повеза књига. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Лице за контакт: Вања Фекић, 021/485 3968, e–mail: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs 

Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда. 

 

2. Филозофски факултет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, (у даљем 

тексту: Наручилац), на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС" бр. 124/2012), позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са 

конкурсном документацијом, а на основу достављеног позива за подношење понуда за 

набавку услуге повеза књига,  ЈН број 15/2014. 

Назив и ознака из Општег речника: услуге завршне обраде у штампању – 798211000.  

Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда. 

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

3. Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи којима је Наручилац упутио 

позив за достављање понуде, као и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и доставе 

доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом. 

 

4. Начин и место подношења понуде: 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији 

на адресу: 

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, 

I спрат, канцеларија број 17, Општа служба, контакт особа: Вања Фекић. Коверат на 

предњој страни мора имати текст "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПОВЕЗА 

КЊИГА, број ЈН 15/2014 - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив, број телефона и адресу 

понуђача, као и име и презиме особе за контакт. 

Уколико Понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена 

од стране  Наручиоца до назначеног датума и часа. 
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Понуда ће се сматрати благовременом ако је примљена и оверена заводним печатом 

Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном 6. марта 2014. године, до 9,00 

часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење 

понуда. 

Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену 

понуду, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

5. Јавно отварање понуда одржаће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, 

дана 6. марта 2014. године, са почетком у 10,20 часова на Филозофском факултету у 

Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 2, спрат I, кабинет продекана за финансије. 

Представници понуђача који присуствују отварању понуда, дужни су да пре почетка 

јавног отварања понуда, Комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у 

поступку отварања понуда у име Понуђача, а у противном, наступају као јавност и не могу 

предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на 

отварање понуда и друго). 

 

6. Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета најкасније у року од 25 дана од 

дана отварања понуда, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 

 

 

 


