
 
У складу са чланом 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Наручилац, „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 5, 
објављује   

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
У отвореном поступку јавне набавке бр. ЈНОП-У-15-1/2020-ТБ  

за набавку услуга: Поправка заштитних ограда око грађевинских објеката 
 

Назив наручиоца: „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад  
 
Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар ослобођења 5 
 
Интернет страница наручиоца: www.transportgas-srbija.rs 
 
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће/ привредно друштво 
 
Редни број јавне набавке: ЈНОП-У-15-1/2020-ТБ 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  
 
Врста предмета јавне набавке: Услуге 
 
Опис предмета јавне набавке: Поправка заштитних ограда око грађевинских објеката 
  
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: Радови на уградњи ограда, заштитних  
решетака и сигурносне опреме 
 
Број партија: Предмет набавке није обликован по партијама 
 
Циљ јавне набавке: Закључење уговора 
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Избор најповољније понуде спровешће се применом 
критеријума: најнижа понуђена цена. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Наручилац ће истовремено са објављивањем позива за подношење 
понуда, објавити конкурсну документацију на Порталу јавних набавки- http://portal.ujn.gov.rs и на 
својој интернет страници- www.transportgas-srbija.rs . 
Конкурсна документација се може преузети након објављивања. Наручилац ће своју конкурсну 
документацију доставити поштом или електронском поштом у року од два дана од пријема захтева за 
достављање конкурсне документације. Наручилац не наплаћује трошкове откупа конкурсне 
документације. 
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси непосредно или поштом у року од 30 дана од 
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Понуду доставити 
најкасније до 12.08.2020. до 10:00 часова и то на деловодник Наручиоца на адресу:  
 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, 
Булевар ослобођења 5, 21000 Нови Сад 

 II спрат, канцеларија бр. 13  
 

  
 

 
  НОВИ САД 

http://www.transportgas-srbija.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/


Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда мора бити са назнаком на предњој 
страни: 

„Понуда за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме 
ЈНОП-У-15-1/2020-ТБ  -  НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
а на полеђини: назив и адреса понуђача, број телефона и име особе за контакт. 
Уколико је последњи дан рока за подношење понуда нерадан дан (субота, недеља или државни 
празник), као последњи дан за подношење понуда сматраће се први следећи радни дан. 
 
Место,време и начин отварања понуда: 
 Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда,односно истог дана. 
Благовремене понуде биће комисијски отворене у седишту Наручиоца: Нови Сад, Булевар 
ослобођења 5, 12.08.2020. године у 10:30 часова. Отварање понуда је јавно и може присуствовати 
свако заинтересовано лице. Наручилац ће водити записник о поступку отварања понуда. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача. 
Представници Понуђача су овлашћени, ако пре почетка поступка отварања понуда поднесу важеће 
пуномоћје.  
Директор, као овлашћени представник Понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту 
и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода 
проверити тај податак на сајту АПР).   
 
Рок за доношење одлуке: 
 Одлуку о додели уговора или Одлуку о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће донети у року 
који је у складу са чланом 108. став 2. Закона о јавним набавкама, и објавити је на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року наредна три дана од дана доношења. 
 
Лице за контакт: Татјана Блажин, контактирати електронском поштом 
 tatjana.blazin@transportgas-srbija.com . 
 
Остале информације: Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама, 
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. У случају да је понуда примљена после 
рока за подношење понуда, биће враћена понуђачу неотворена, с напоменом да је неблаговремена. 
 

mailto:gordana.markovic@transportgas-srbija.com

