
ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”
З Р Е Њ А Н И Н                         
Број: 248
Датум: 11.03.2014.
Зрењанин

На основу члана 60. става 1.тачке 2,  Закона о јавним набавкама ( “Сл. гласник  РС” бр.124/2012) 
Наручилац објављује

                               ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив наручиоца:     ЈАВНА УСТАНОВА  “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”
    Адреса наручиоца:   23 000  ЗРЕЊАНИН, Карађорђев трг бб
    Интернет страница наручиоца:   www.sportskiobjekti.com
2.  Врста наручиоца:  остало
3.  Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности
4.  Врста предмета:  услуге
5.  Предмет јавне набавке мале вредности: Услуга одржавања хигијене хале спортова Кристална 
дворана и Медисон , ознака из ОРН :  90911000, 
6.  Критеријум  за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7.  Сви заинтересовани понуђачи  конкурсну документацију могу преузети  на  порталу јавних 
набавки и на интернет адреси наручиоца: www.sportskiobjekti.com
8.  Понуђач  може да  поднесе  само  једну понуду.  Понуда  се  доставља у  затвореном коверту 
непосредно  (лично)  или путем  поште  са  назнаком “за  Комисију за  јавну набавку  -  Услуга 
одржавања хигијене хале спортова Кристална дворана и Медисон- ЈНМВ бр  1.2.1/2014, а са 
назнаком “НЕ ОТВАРАТИ”, на адресу: Јавна установа “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ”, Карађорђев трг 
бб,  23000  Зрењанин.   На  полеђини  коверте  обавезно  назначити  назив,  адресу  и  седиште 
Понуђача, број телефона понуђача и име и презиме лица за контакт.
9. Рок за достављање понуда је најкасније до: 21.03.2014. године до 12,00 часова. Понуде које 
стигну после наведеног  рока сматраће се неблоговременим и исте ће се неотворене вратити 
понуђачима.
10. Јавно отварање понуда ће се спровести дана:  21.03.2014. године у 12,30 часова у пословним 
просторијама наручиоца у Зрењанину у улици Карађорђев трг бб.
11. Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата 
одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје 
за присуствовање отварању понуда.
12. Одлуку о додели уговора о јавној набавци, Наручилац ће донети у року од 7 дана од дана  
отварања  понуда,  и  биће  достављена  свим  понуђачима  у  року  од  3  дана  од  дана  њеног 
доношења.
13. Лице за контакт:  Мирослав Шарић, тел. 069/ 502 74 10.

                                                                                                             ДИРЕКТОР
                                                _______________________________       

           Бранислав Петрин
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