
 

         

 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

OПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Инђија, Цара Душана бр. 1 

Број: 230-3-2019  

Датум: 18.12.2019. године 
 

 

 

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15) Туристичка организација општине Инђија објављује  

 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА У ИНЂИЈИ 

 (ЈН ОП број 1/2019) 

 
 

1. Назив Наручиоца: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНА ИНЂИЈА 

Адреса Наручиоца: Цара Душана број 1, Инђија 

Интернет страница Наручиоца: www.indjijatravel.rs 

Врста Наручиоца: установа 

 

2. Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

3. Предмет јавне набавке: РАДОВИ - РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА У ИНЂИЈИ 

Ознака и назив из Oпштег речника набавки: 45000000 - Грађевински радови. 

 

4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

Уколико после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве 

понуде имају једнаку понуђену цену, Нaручилaц ће применити помоћни критеријум - краћи 

рок извођења радова, а уколико је једнак рок за извођење примениће се помоћни критеријум -

дужи гарантни рок. 

 

5. Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет странице 

Наручиоца www.indjijatravel.rs и на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs.   

 

6. 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, непосредно 

или путем поште на адресу Наручиоца: Туристичка организација општине Инђија, Цара 

Душана број 1, Инђија, са назнаком: „ПОНУДА за ЈН ОП број 1/2019 - РЕКОНСТРУКЦИЈА 

КЕЛТСКОГ НАСЕЉА У ИНЂИЈИ”. 

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу Понуђача, особу за 

контакт и број телефона за контакт. 

http://www.indjijatravel.rs/
http://www.indjijatravel.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/


 

 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 11:00 часова  

дана  17.01.2020.  године.  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 

истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку 

Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачу са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

7. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

17.01.2020. године у 12:00 часова, на адреси Наручиоца: Туристичка организација општине  

Инђија, Цара Душана број 1. 

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано, 

заведено и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.  

 

8. Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 20 дана од дана отварања понуда. 
 

 

9. Додатна обавештења: Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуда и то радним данима (понедељак - петак) у периоду од 07 до 

15 часова. Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. 

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 

јавним набавкама. Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Питања се могу упутити путем поште на адресу: Туристичка организација општине Инђија, 

Цара Душана број 1, Инђија, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП број 1/2019” или електронском поштом. 

 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

 

10. Контакт особа: Лице за контакт у вези са припремом понуде је Слађана Судар, имејл: 

office@indjijatravel.rs радним даном од 07 до 15 часова. 

 

 

mailto:office@indjijatravel.rs

