
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Назив наручиоца: Јавно предузеће за рекреацију "Адица" 
Адреса наручиоца: 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. 
Интернет страница наручиоца: www.adica.rs 
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  
Врста предмета: Радови 
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке  
Предмет јавне набавке број 46/2015 су радови – Замена оштећених бетонских елмената 
код олимпијског базена. Назив и ознака из општег речника набавке: 45262300 Бетонски 
радови  
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: није обликован по 
партијама 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсну документацију се може преузети и 
штампати са сајта Портала Јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и са сајта јавног предузећа: 
www.аdica.co.rs 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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. 
Понуду доставити на адресу: Ј.П.Р. „АДИЦА“ АДА, 24430 АДА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 
БР.1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови – Замена оштећених бетонских 
елмената код олимпијског базена, броја 46/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.03.2015. до 12 часова. Рок 
за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање приспелих понуда извршиће се дана 
13.03.2014 у просторијама ЈПР „Адица“ ,24430 Ада , Трг Ослобођења 1. са почетком од 
12,15 часова. Поступак отварања понуда је јаван. 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати писмено 
овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато, оверено печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача. 
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће 
се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12) у 
року  од 4 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најнижа понуђена цена. 
Лице за контакт: Чаки Ковач Ева 
Остале информације: телефон: 024/854-770; e-mail: adica@adacity.net 
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