
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА, 

 АУДИО ОПРЕМЕ И ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР 
Број: 4/182-2018 

Назив, адреса наручиоца 
 
“ УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ КОВИН, ул. ЈНА бр. 34 Ковин 

Врста наручиоца Установа за спорт 

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредност 

Предмет јавне набавке 
- ПАРТИЈА 1 –  РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ШТМПАЧИ 

- ПАРТИЈА 2 – АУДИО ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР 

Ознака из ОРН: 
ОРН: 30230000 - рачунарска опрема,  
                           - 32350000 - аудио и видео опрема и  
                           - 35125000 - систем надзора 

Критеријум за доделу уговора 
 
Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена'' 

Преузимање конкурсне 
документације 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са 
Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs или  
интернет страници www.kovin.org.rs 

Начин подношења понуда  

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворена на начин 
да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.  На коверти или кутији обавезно написати: 
 
“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА, АУДИО 
ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР, брoj 4/182-2018''- НЕ ОТВАРАЈ'' 

 
На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, 
телефон, email адресу и име особе за контакт. 
Понуде се подносе путем поште на адресу:  
Установа за спорт Ковин, улица ЈНА бр. 34, 26220 Ковин. 
Понуде се подносе лично/непосредно на адресу:  
Установа за спорт Ковин, улица Цара Лазара бр. 85, Ковин. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Рок за подношење понуда 

 
Понуде се достављају  30.07.2018. године до 15:00 часова. 
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста 
стигне наручиоцу до назначеног датума и часа. 

Место и време и начин  
отварања понуда 

 
Отварање понуда је јавно и обавиће се дана   30.07.2018. године у 
15:15 часова у згради Центра за културу Ковину, у канцеларији 
''Установа за сорт'' Ковин, улица Цара Лазара број 85   
Отварању понуда je јавно. 

Услови под којим представници 
понуђача могу учествовати у 
поступку овтарања понуда 

Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања 
понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају 
имати број, датум и бити оверена) 

Рок за доношење Одлуке  
о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана 
отварања понуда 

Лице за контакт 
Предраг Ђондовић,Тел/Факс: 013/742-021; Е-mail: sportkovin@gmail.com 
Верица Торлаковић, Моб: 060/608-18-12; Е- mil: vtorlakovic8@gmail.com 

 
Објављено на Порталу јавних набавки дана  21.07.2018. године 
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